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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Μελέτη και υλοποίηση Δωδεκάεδρης
Πανκατευθυντικής ιδανικής Πηγής ήχου για μετρήσεις χώρων», εκπονήθηκε από
την Χρυσούλα Καλλιάνη, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκης. Διεξήχθη υπό την επίβλεψη των
καθηγητών Νηστικάκη Μιχαήλ και Ζέρβα Αθανάσιου. Ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2017.
Η ιδέα της πτυχιακής εργασίας προέκυψε από την ανάγκη που είχε το
Εργαστήριο Τεχνολογιών ήχου και Εικόνας του τμήματος για μια ηχητική πηγή
ακουστικών μετρήσεων μικρού όγκου και βάρους. Η κατασκευή της συγκεκριμένης
ηχητικής πηγής θα έδινε την δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος, να
εμβαθύνουν περισσότερο στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που αφορούν
τον κλάδο της Ακουστικής.
Παρόμοιες πτυχιακές εργασίες έχουν εκπονηθεί στο τμήμα, καμία όμως
κατασκευή δεν είχε τις επιθυμητές διαστάσεις, βάρος και ισχύ. Έτσι, η αρχική
επιθυμία ήταν η κατασκευή μίας ηχητικής πηγής με προδιαγραφές σύμφωνα με τα
ισχύοντα διεθνή standards για ακουστικές μετρήσεις, μικρού βάρους και όγκου, με
δυνατότητα να παράγει ήχο ικανής

ηχητικής στάθμης και πανκατευθυντικής

(omnidirectional) εκπομπής ήχου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή μιας δωδεκάεδρης
ιδανικής πηγής ήχου,

σχεδιασμένης αποκλειστικά για ακουστικές μετρήσεις

χώρων.
Για την υλοποίηση της κατασκευής έγινε μελέτη για τις ηχητικές πηγές, τους
ακουστικούς χώρους, τα ηχητικά φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα σε αυτούς,
αλλά και για τα όργανα και τις μεθόδους μετρήσεων.
Το επόμενο στάδιο αφορούσε την υλοποίηση της μελέτης, δηλαδή την
κατασκευή της δωδεκάεδρης πηγής. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις για
την επιλογή του μεγαφώνου που θα τοποθετηθούν στην κατασκευή. Στη συνέχεια,
ακολούθησε ο σχεδιασμός της καμπίνας. Τελευταίο στάδιο ήταν η κατασκευή της
καμπίνας από ξύλο, μετά η διαμόρφωση της εσωτερικής επιφάνειας και τέλος η
τοποθέτηση και διασύνδεση των μεγαφώνων μέσα στην καμπίνα του ηχείου.
Η αρχική έρευνα και οι υπολογισμοί των διαστάσεων της κατασκευής έχουν
καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Δόθηκε μεγάλη προσοχή και
πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές και μετρήσεις, ώστε τελικά το αποτέλεσμα να
είναι το επιθυμητό, χωρίς κατασκευαστικά λάθη τα οποία δεν θα μπορούσαν στην
συνέχεια να διορθωθούν.

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ

5

1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

1.2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

6

1.2.1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ

6

1.2.2. ΑΝΤΗΧΗΣΗ

10

1.2.3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

17

1.2.4. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ “ΧΤΕΝΑΣ”

22

1.3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

23

1.3.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

24

1.3.2. ΕΙΔΗ ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΩΝ

27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
2.1. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

30
31

2.1.1. ΗΧΟΜΕΤΡΑ

31

2.1.2. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

36

2.1.3. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

40

2.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

41

2.2.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ

42

2.2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (MLS)

44

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

45

2.4. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΕΙΟΥ
3.1. ΕΙΔΗ ΗΧΕΙΩΝ

50
50

3.1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

55

3.1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

57

3.1.3. ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

59

3.1.4. ΙΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗΧΕΙΑ

60

3.2. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΗΧΕΙΟΥ

60
3

3.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΕΙΟΥ

62

3.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΗΧΕΙΟΥ

69

3.5. ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

71

3.5.1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

74

3.5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΗΣ ΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 76
3.5.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ THIELE - SMALL
3.6. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

78
83

3.6.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

84

3.6.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

87

3.6.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

88

3.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΗΣ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ

93

3.7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

94

3.7.2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

98

3.7.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

99

3.7.4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

99

3.7.5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
3.8. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

102
102

3.8.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

102

3.8.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

124

3.8.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

138

3.8.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 145
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

148

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

150

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
Η ακουστική χώρων μελετά το πώς συμπεριφέρεται ο ήχος σε κλειστούς
χώρους και πώς αλληλεπιδρά πάνω στις επιφάνειες και τα αντικείμενα του
συγκεκριμένου χώρου.
Για να καθοριστεί η ακουστική μιας αίθουσας θα πρέπει να υπάρχει μία
ηχητική πηγή. Τα ηχητικά κύματα που εκπέμπονται από τη πηγή, διαδίδονται μέσα
στο χώρο, ανακλώνται στις επιφάνειες του χώρου, κάποιο μέρος τους
απορροφάται και το υπόλοιπο διαδίδεται στον υπόλοιπο χώρο.
1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

𝟏

Ως ηχητική ενέργεια θεωρούμε την ενέργεια που προκαλεί διέγερση στο
αισθητήριο όργανο ακοής, το αυτί.
Με την τοποθέτηση της ηχητικής πηγής στην αίθουσα, αρχικά παρατηρείται
βαθμιαία αύξηση της τιμής της ηχητικής ενέργειας, εξαιτίας των ανακλάσεων από
τις

επιφάνειες της αίθουσας. Στη συνέχεια, θα σταθεροποιηθεί

λόγω της

απορρόφησης που δέχεται από την αίθουσα και την αντικατάσταση αυτή της
ενέργειας από την ενέργεια που συνεχίζει και παράγει η πηγή. Όταν διακοπεί η
παραγωγή ήχου, σταδιακά η ηχητική ένταση στην αίθουσα θα εξασθενήσει
βαθμιαίως. Η εξασθένηση αυτή εξαρτάται από την απορροφητικότητα του χώρου
και είναι αυτή που καθορίζει την αντήχηση στην αίθουσα. Ο ρυθμός απορρόφησης
της ηχητικής ενέργειας σε μία αίθουσα είναι ανάλογος της ηχητικής έντασης και
συνήθως έχεις μορφή ευθείας γραμμής. Παρ’ όλα αυτά όμως η τιμή της εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, όπως το φάσμα συχνοτήτων της πηγής και τις
διαστάσεις της αίθουσας.
η

1. Everest F.Alton, Εγχειρίδιο Ακουστικής 5 Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
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1.2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Ο ήχος διαφοροποιείται από έναν κλειστό σε ένα
έναν ανοιχτό χώρο. Η έντασή
του, η χροιά, η διάρκεια, η ευκρίνεια μεταβάλλονται αναλόγως το περιβάλλον μέσα
στο οποίο παράγεται ο ήχος. Ταξιδεύει στις διάφορες διευθύνσεις και ερχόμενος
σε επαφή με τις διάφορες επιφάνειες ανακλάται, απορροφάται και εν τέλει, φ
φτάνει
αλλοιωμένος στα αυτιά του ακροατή.

1.2.1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ

𝟐

Με τον όρο ανάκλαση περιγράφεται η αλλαγή στην πορεία του ήχου λόγω
πρόσπτωσης σε άλλη επιφάνεια.

Σχήμα : Ανάκλαση ηχητικού κύματος σε επιφάνεια

10/5/16 http://users.sch
sch.gr/gargyriou/wp-content/uploads/2015/05/Cover..png

η

2.Everest F.Alton,, Εγχειρίδιο Ακουστικής 5 Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
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Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε μια πηγή μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Ο ήχος
ταξιδεύει ακτινικά, προσπίπτει στις διάφορες επιφάνειες, ανακλάται και διέρχεται
πολλές φορές από τα ίδια μέρη. Έτσι, το συνολικό αποτέλεσμα που ακούγεται
μέσα στο χώρο είναι τελείως διαφορετικό από το αρχικό. Ο απευθείας ήχος, ο
ήχος δηλαδή που βγαίνει άμεσα από την πηγή, αλλοιώνεται και διαφοροποιείται
σύμφωνα με τις πληροφορίες που του προσδίδουν οι ανακλάσεις. Οι ανακλάσεις
έχουν άμεση σχέση με το χώρο, όπως το μέγεθος του δωματίου, το σχήμα του και
τη σύνθεσή του. Έτσι, ουσιαστικά, μέσω των ανακλάσεων δημιουργείται

μια

εικόνα του χώρου που υπάρχει η πηγή.

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Ως πρώτες ανακλάσεις ορίζονται οι πρώτες ισχυρές δέσμες απομονωμένων
ανακλάσεων, που φτάνουν

στον ακροατή, έχοντας καθυστέρηση χρόνο (t) σε

σχέση με τον απευθείας ήχο που εκπέμπει η πηγή. Στη συνέχεια, ο αριθμός των
ανακλάσεων πολλαπλασιάζεται και ο ήχος εξασθενεί. Η στάθμη των ανακλάσεων
πέφτει ανάλογα με την συνολική απόσταση που διανύουν οι ηχητικές δέσμες και
την απορροφητικότητα των υλικών που συναντά. Γενικά, οι πρώτες ανακλάσεις
που δημιουργούνται σε ένα χώρο είναι χρήσιμες, καθώς προσδίδουν ποιότητα και
φυσικότητα στον ήχο.
Στην πράξη, ο ήχος προσπίπτει σε μια επιφάνεια, ένα μέρος της ενέργειάς
του μεταδίδεται ή απορροφάται από την επιφάνεια και το υπόλοιπο ανακλάται, με
ενέργεια πάντα μικρότερη της προσπίπτουσας.
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Το μέγεθος της ανάκλασης εξαρτάται από τα περιβάλλοντα ανακλαστικά
σώματα, αλλά και από τη συχνότητα του προσπίπτοντος ήχου. Έτσι, αναλόγως με
το ανακλαστικό σώμα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάκλαση σε :


Κυρτές επιφάνειες, όπου ηχητικά κύματα τείνουν να σκεδάζονται

ανάλογα με την κυρτότητα της επιφάνειας.


Κοίλες

επιφάνειες,

με

τα

ηχητικά

κύματα

να

τείνουν

να

συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, σύμφωνα με την καμπυλότητα της ανακλαστικής
επιφάνειας.


Παραβολικές επιφάνειες . Στην περίπτωση αυτή, η ανακλαστική

επιφάνεια μπορεί είτε να εστιάσει τον ήχο σε ένα σημείο εστίασης, είτε να
παράγει επίπεδα παράλληλα μέτωπα κύματος, αναλόγως με την τοποθέτησή της
στο χώρο.


Γωνιακές επιφάνειες, με τον ήχο να γυρνάει πίσω προς την πηγή με

οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Σχήμα: Ανάκλαση του ήχου σε διάφορες επιφάνειες.
Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015

Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση δημιουργίας στάσιμου κύματος, ενός
κύματος δηλαδή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση δύο κυμάτων, με το
ένα κύμα να οδεύει προς την μία κατεύθυνση και το άλλο προς την αντίθετη
κατεύθυνση.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Κατευθυνόμενες ανακλάσεις είναι οι ανακλάσεις των οποίων τα μέτωπα
κύματος προσπίπτουν πάνω στις διάφορες επιφάνειες και επιστρέφουν πίσω στην
πηγή, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Η εικονική πηγή βρίσκεται πίσω
από την ανακλαστική επιφάνεια, με απόσταση ίση με την απόσταση που έχει η
επιφάνεια ανάκλασης και η πραγματική ηχητική πηγή. Τότε έχουμε απλή
ανάκλαση.

Σχήμα : Εικονική πηγή (virtual source) πίσω από ανακλαστική επιφάνεια (reflective source).
10/5/16 http://www.performing-musician.com/pm/may09/images/TechNotes_02.jpg

Υπάρχει και η περίπτωση πολλαπλής ανάκλασης, όταν η ήχος προσπίπτει
σε πολλές επιφάνειες, έως ότου να έρθει στον δέκτη. Τότε έχουμε πολλαπλές
εικονικές πηγές ήχου, με κίνδυνο εμφάνισης της πολλαπλής ηχούς, η οποία
αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια.
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1.2.2. ΑΝΤΗΧΗΣΗ

𝟑

Αντήχηση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το ηχητικό πεδίο, μέσα σε έναν
ολικώς ή μερικώς κλειστό χώρο, διατηρείται μετά το σταμάτημα της ηχητική πηγής
που

το

δημιούργησε.

Οφείλεται

στις

πολλαπλές

ηχοανακλάσεις

που

πραγματοποιούνται στις επιφάνειες του χώρου και εξαρτάται από τις διαστάσεις
του χώρου και την απορροφητικότητα των υλικών των επιφανειών.

Σχήμα : Απεικόνιση του απευθείας ήχου(direct signal), των πρώτων ανακλάσεων (early
reflections) και της αντήχησης (reverberation) σε συνάρτηση με το χρόνο (t).
15/5/16

http://www.proav.de/graphics/reverberation02.jpg

Ο χρόνος αντήχησης εξαρτάται από τον όγκο δωματίων και από την
απορρόφηση. Συγκεκριμένα, είναι ανάλογος του όγκου δωματίων και αντιστρόφως
ανάλογος της απορρόφησης που προσφέρουν. Το ηχητικό πεδίο συνήθως
μειώνεται ομαλά, γι’ αυτό και η καμπύλη της αντήχησης (ηχητική πίεση συναρτήσει
του χρόνου) είναι συνήθως μια ευθεία γραμμή. Εξαρτάται όμως από πολλούς
παράγοντες, όπως από το φάσμα συχνοτήτων της πηγής και τις διαστάσεις της
αίθουσας.
3. Ε.Κανδύλης Εμμανουήλ, Ακουστική Κτιρίων Θεωρία – Λογισμικά – Παραδείγματα Μετρήσεων, Ανώνυμος
Εμπορική
Βιομηχανική Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού Α.Ε., American Technical Enterprises S.A.
Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
η

Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
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Για να ελεγχθεί αν ο χώρος έχει τον επιθυμητό χρόνο αντήχησης πρέπει να
υπολογισθεί ο χρόνος αντήχησης του δωματίου και να συγκριθεί με τους πίνακες
που δείχνουν τους ιδανικούς χρόνους αντήχησης.
ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Αντηχητικό πεδίο είναι το πεδίο που προκύπτει από την συμβολή απευθείας
κυμάτων και ανακλώμενων κυμάτων. Χαρακτηριστικό του είναι η σταθερή
πυκνότητα σε όλο του το μέγεθος. Η στάθμη του είναι ίση με το άθροισμα των
ανακλάσεων που ηχούν στο χώρο και του απευθείας ήχου που παράγεται από την
πηγή.
Εκτός από το αντηχητικό πεδίο υπάρχει το ημιαντηχητικό πεδίο, το πεδίο
δηλαδή που δημιουργείται σε ένα κλειστό χώρο με μέτρια ηχοανακλαστικότητα και
το ανηχοϊκό πεδίο, με πλήρη απορρόφηση του ήχου.
ΠΡΩΙΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ EDT (Early Decay Time)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρώτες ανακλάσεις είναι αυτές που παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της ακουστικής των χώρων. Σε αντίθεση με
τις καθυστερημένες ανακλάσεις, που δεν μεταφέρουν αρκετή ηχητική ενέργεια και
έχουν πολύ μικρότερη επίδραση στη συνολική ακουστική. Στην περίπτωση που ο
ρυθμός της πτώσης δεν έχει ομαλή κλίση, τότε χρησιμοποιούμε τον πρώιμο ρυθμό
μείωσης EDT. Ως πρώιμος ρυθμός μείωσης EDT, ορίζεται ο χρόνος που
χρειάζεται ο ήχος για να μειωθεί κατά 10dB μετά τον μηδενισμό της πηγής.
Ο χρόνος που απαιτείται μέχρις ότου η αρχική στάθμη ήχου να πέσει κατά
60dB συμβολίζεται με RT60 (Reverberation Time). O πρώιμος ρυθμός μείωσης
EDT είναι μικρότερος του RT60 και έχει καλά αποτελέσματα σε χώρους με
ανισόρροπη απορρόφηση.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ECHO/ΗΧΟΥΣ
Είναι η ανεπιθύμητη καθαρή επανάληψη του ήχου, σε αντίθεση με την
αντήχηση που είναι η επιθυμητή παράταση του ήχου. Πρόκειται για ένα ακουστικό
λάθος που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον ακροατή. Παρατηρείται όταν το
χρονικό διάστημα μεταξύ των ανακλάσεων είναι αρκετά μεγάλο, όταν είναι δηλαδή
μεγαλύτερο από 100ms γγια
ια μουσική και 40ms για ομιλία, δηλαδή εκτός της ζώνης
Haas.. Η ηχώ αλλοιώνει την καλή ακουστική ενός χώρου, τον ρυθμό της μουσικής
και δυσχεραίνει την επικοινωνία
επικοινωνία.
Στην
την περίπτωση που η πηγή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο παράλληλες
επιφάνειες, με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, τότε παρατηρείται το φαινόμενο της
πολλαπλής ηχούς (Flutter Echo)
Echo), δηλαδή πολλές μικρές επαναλαμβανόμενες
παναλαμβανόμενες
ανακλάσεις. Αυτό βέβαια διορθώνεται με την τοποθέτηση των κατάλληλων
απορροφητών, ανακλαστήρων και διαχυτικών επιφανειών.

Σχήμα : Διαγραμματική αναπαράσταση του φαινομένου echo σε σχέση με την αντήχηση.

15/5/16 http://www.athensproaudio.gr/images/Acoustics/1.png
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ
Αναλόγως με τη χρήση του κάθε χώρου, συναντάμε και διαφορετικό
επιθυμητό χρόνο αντήχησης. Άλλο χρόνο αντήχησης θα έχουν οι χώροι που
προορίζονται για ομιλίες και άλλο οι χώροι για συναυλίες. Ο βέλτιστος χρόνος
αντήχησης, υποδεικνύει τις προτεινόμενες τιμές του χρόνου αντήχησης για έναν
χώρο, ανάλογα με τον όγκο του και τον σκοπό που εξυπηρετεί. Πρόκειται για
υποκειμενικές απόψεις, σχετικά με την επιθυμητή απόδοση του ήχου μέσα σε μια
αίθουσα. Έτσι, για να καλυφθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις για βέλτιστο χρόνο
αντήχησης, δημιουργήθηκαν χώροι με μεταβλητή ακουστική, ώστε να εξυπηρετούν
τις μεταβαλλόμενες επιθυμητές τιμές του βέλτιστου χρόνου αντήχησης. Πρόκειται
ουσιαστικά για χώρους, που για να πετύχουν την αύξηση ή την μείωση του χρόνου
αντήχησης, χρησιμοποιούν μετακινούμενους απορροφητές. Παρακάτω, φαίνονται
ορισμένοι παραδειγματικοί βέλτιστοι χρόνοι αντήχησης για χώρους όπως τα
θέατρα, τις αίθουσες συναυλιών, τις αίθουσες διαλέξεων και τους κεντρικούς
χώρους μέσα στις εκκλησίες.

Σχήμα : Βέλτιστοι χρόνοι αντήχησης

22/5/16http://www.designingbuildings.co.uk/w/images/e/e5/xIndicative_reverberation_times.jpg.pa
gespeed.ic.Hc3P0ddi2e.jpg
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Οι περισσότερες αίθουσες εκδηλώσεων έχουν πολύ μικρό χρόνο αντήχησης
γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως «νεκρές αίθουσες». Ο τεχνικός σχεδίασης κτιρίων,
για να πετύχει την κατασκευή αιθουσών με συγκεκριμένο επιθυμητό συχνοτικό
φάσμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα υλικά και να λάβει υπ’ όψιν
του όλες τις απορροφητικές επιφάνειες που υπάρχουν στο χώρο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ
Ο χρόνος αντήχησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ο χρόνος που
απαιτείται ώστε ο ήχος να εξασθενήσει κατά 60 dB, σε έναν ολικώς ή μερικώς
κλειστό χώρο, σε σχέση με την αρχική του στάθμη. Δηλαδή, μέχρις ότου να
ελαττωθεί η μέση πυκνότητα ηχητικής ενέργειας του χώρου στο 10

της τιμής της

πηγής. Η τιμή της πηγής είναι αυτή που έχει η πηγή, όταν βρίσκεται σε λειτουργία
σε σταθερή κατάσταση. Μονάδα μέτρησης είναι το δευτερόλεπτο (s) και
υπολογίζεται

από

πολλούς

τύπους.

Ο

βασικότερος

τύπος

που

έχει

αντιπροσωπευτικές τιμές, ιδιαίτερα στους μικρούς χώρους, ονομάζεται τύπος του
Sabine και η εξίσωσή του αναγράφεται παρακάτω.
Εξίσωση του Sabine:

T = 0.163 V/A
Όπου: V= ο όγκος της αίθουσας σε m ³.
A= η συνολική απορρόφηση του χώρου που ισούται με το άθροισμα των
επιφανειών του χώρου (S) επί τον συντελεστή απορρόφησης κάθε επιφάνειας (α)

A = 𝑆 𝑎 + 𝑆 𝑎 + ….. + 𝑆 𝑎
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Σχήμα : Διαγραμματική αναπαράσταση της πτώσης του ήχου μετά το σταμάτημα της πηγής
(Sound turned off).
26/5/16 http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60.htm

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ
Για την μέτρηση του χρόνου αντήχησης πρέπει να υπάρξουν και οι
κατάλληλες συνθήκες. Η στάθμη του ήχου θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε
μετά την διακοπή της παραγωγής του ήχου, να μπορέσει να γίνει σωστά η
μέτρηση. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτείται η αναπαραγωγή ενός θορύβου ευθείας
ζώνης σε μεγάλη ένταση. Στην κορύφωση του θορύβου διακόπτουμε την
αναπαραγωγή του και ο ήχος αρχίζει να μειώνεται έως ότου μηδενιστεί. Έτσι,
έχοντας τοποθετήσει το μικρόφωνο μετρήσεων σε επιλεγμένη θέση, θα λάβει την
απόσβεση. Ο ήχος καταγράφεται και στη συνέχεια αναλύεται. Η αντηχητική
απόσβεση προκύπτει από τον λόγο του σήματος μέτρησης προς το θόρυβο
βάθους. Πολλές φορές δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή τέτοιας έντασης θορύβου
(των 60dB πάνω από τον θόρυβο βάθους), γι’ αυτό και γίνεται χρήση διαφόρων
φίλτρων ή μέτρηση της πτώσης των πρώτων

20dB ή 30dB. Ο υπολογισμός

δηλαδή του χρόνου αντήχησης RT20 και RΤ30 αντί για RΤ60.
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Για να γίνει σωστή η μέτρηση, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις σε πολλά
διαφορετικά σημεία του χώρου. Στη συνέχεια, γίνεται ο υπολογισμός του μέσου
όρου του χρόνου αντήχησης, ώστε ο χρόνος αντήχησης να είναι πιο
αντιπροσωπευτικός, καθώς είναι γνωστό ότι έχει διαφορετικές τιμές στις διάφορες
θέσεις του δέκτη.
Πρόκειται για ένα πολύ μικρό κλάσμα, το οποίο δεν θα πρέπει να συγχέεται
με την ηχώ. Στην περίπτωση της ηχούς, ο ήχος γυρνάει με καθυστέρηση 0,1 - 0,3
δευτερόλεπτα, δηλαδή τόσο ώστε να γίνει αντιληπτή η επιστροφή του ήχου ως
επανάληψη των λέξεων που έχουν ειπωθεί. Σε αντίθεση με την αντήχηση, όπου ο
ήχος δεν γίνεται αντιληπτός ως επανάληψη του αρχικού.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταβληθεί ο χρόνος αντήχησης.
Ελάττωση, για παράδειγμα, μπορεί να σημειωθεί με τη μείωση του γεωμετρικού
όγκου του χώρου ακρόασης, όπως επίσης και με την αύξηση του συντελεστή
απορρόφησης (α) των επιφανειών (παρακάτω γίνεται περεταίρω ανάλυση σχετικά
με αυτόν τον συντελεστή) που υπάρχουν στο χώρο ή την αύξηση του εμβαδού
των ηχοαπορροφητικών επιφανειών. Έτσι, με την

μεταβολή του χρόνου

αντήχησης, επιτυγχάνεται η βελτίωση της καταληπτότητας του ήχου που δέχεται ο
ακροατής.
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1.2.3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

𝟒

Με την πρόσκρουση
κρουση του ηχητικού κύματος στα τοιχώματα ενός χώρου, το
ηχητικό
χητικό κύμα εισχωρεί στο απορροφητικό υλικό, μεταφέροντας μέρος της ηχ
ηχητικής
ενέργειας του κύματος στο υλικό αυτό. Η η
ηχητική
χητική ενέργεια που μεταφέρθηκε θα
μετατραπεί σε θερμική ενέργεια, λόγω των τριβών που δημιουργούνται από τις
ταλαντώσεις
αλαντώσεις των ηχητικών κυμάτων
κυμάτων, με αποτέλεσμα η ηχητική ενέργεια του
κύματος να μειώνεται.
Ως ηχοαπορρόφηση
πορρόφηση, ορίζεται το φαινόμενο της μετατροπή
ής της ηχητικής
ενέργειας σε άλλης μορφή
μορφής ενέργεια, συνήθως σε θερμική,, κατά τη διάδοση του
ηχητικού κύματος σε ένα μέσο ή κατά την πρόσπτωσή του σε μία επιφάνεια.

Σχήμα : Απεικόνιση του απευθείας ήχου (incoming sound)) κατά την πρόσκρουσή του σε
απορροφητική επιφάνεια. Μέρος
έρος του ανακλάται ((reflected sound), άλλο απορροφάται (absorbed
(
sound) και το υπόλοιπο εξέρχεται ((outgoing sound)) συννεχίζοντας την διάδοσή του στο χώρο.
2/6/16 https://userscontent2.emaze.com/images/5dab23f6
https://userscontent2.emaze.com/images/5dab23f6-14e6-44b9-a3af-1ae058417aaa/e8f915da
1ae058417aaa/e8f915da6343-4166-9f0f-5ef5bcfcc8f3.gif

4. Τσινίκας Νίκος, Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press,
Press 2005
η

Everest F.Alton,, Εγχειρίδιο Ακουστικής 5 Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
η

Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis,, 2008
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Η ηχοαπορρόφηση αποτελεί ιδιότητα των υλικών και των αντικειμένων. Τα
υλικά αυτά ονομάζονται απορροφητές

ήχου και χωρίζονται στις παρακάτω

κατηγορίες :
1.

ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ (Porous Absorber)

Σε αυτή την κατηγορία υλικών, η απορρόφηση επιτυγχάνεται μέσω της
τριβής. Η ηχητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, καθώς ο αέρας κινείται
μέσα στους πόρους προκαλώντας τριβές με τα σωματίδια του υλικού. Η
απορροφητική ικανότητα εξαρτάται επίσης και από τη συχνότητα του ήχου, γι’
αυτό και οι απορροφητές αυτοί είναι κατάλληλοι κυρίως για τις υψηλές συχνότητες.

2.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (Panel Absorber)

Τα υλικά αυτά έχουν μια λεπτή μεμβράνη τοποθετημένη κοντά σε σκληρό
υλικό. Όταν το κύμα προσκρούει, ταλαντώνει τη μεμβράνη και η ηχητική ενέργεια
ελαττώνεται εξαιτίας των τριβών που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτά τα δύο
υλικά. Καλύτερη απορρόφηση συναντάμε στις χαμηλές συχνότητες, γιατί εκεί
έχουμε μέγιστη ταλάντωση της μεμβράνης.

3.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Helmholtz Resonator)

Πρόκειται για απορροφητές/συντονιστές οι οποίοι έχουν κοιλότητες στο υλικό
τους. Οι κοιλότητες μπορεί να είναι είτε σχισμές οπές, είτε κυκλικές σχισμές. Οι
διατρήσεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές, όπως κανονικές, τυχαίες ή και
μικτές διατρήσεις. Η απόσβεση πραγματοποιείται και σε αυτή την περίπτωση, πάλι
με τις τριβές που δημιουργούνται λόγω των ταλαντώσεων των μορίων του αέρα.
Τα μόρια του αέρα διεγείρονται όταν πέφτει ο ήχος στο στόμιο της κοιλότητας του
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υλικού. Οι απορροφητές αυτοί είναι κατάλληλοι για την απορρόφηση χαμηλών και
μεσαίων συχνοτήτων.

Σχήμα : Τυπική διακύμανση της απορρόφησης των διαφόρων απορροφητών
15/6/16 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Typic_absorption.jpg/500pxTypic_absorption.jpg

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Συντελεστή απορρόφησης (α) , μιας επιφάνειας ενός υλικού σε ορισμένη
συχνότητα, ονομάζουμε τον λόγο της ηχητικής ισχύος που απορροφάται από την
επιφάνεια πρόσπτωσης, προς την ηχητική ισχύ που προσπίπτει στην επιφάνεια
αυτή.
Είναι αδιάστατο μέγεθος και η τιμή του κυμαίνεται

από 0 έως 1. Στην

περίπτωση που δεν απορροφά καθόλου ήχο, δηλαδή το υλικό είναι μια τέλεια
ανακλαστική επιφάνεια, η τιμή της ισούται με το 0. Στην περίπτωση της ιδανικής
απορρόφησης του προσπίπτοντος ήχου, η απορρόφηση ισούται με 1. Ουσιαστικά
αποτελεί μέτρο της ικανότητας του υλικού να απορροφά τον ήχο.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Η απορρόφηση (Α) του ήχου, από μια συγκεκριμένη περιοχή του υλικού,
προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή απορρόφησης (α) με το εμβαδόν (S)
της περιοχής του υλικού που δέχεται τον ήχο. Άρα :

A = Sα
Όπου

Α = μονάδες απορρόφησης σε sabins
S = εμβαδόν της περιοχής σε 𝑚
α = συντελεστής απορρόφησης

Στην περίπτωση του υπολογισμού της συνολικής απορρόφησης (ΣΑ) ενός
δωματίου, προστίθεται η απορρόφηση κάθε απορροφητικού υλικού, καθώς όλα
μαζί συμβάλλουν στη συνολική απορρόφηση. Άρα :

ΣΑ = 𝑆 𝛼 + 𝑆 𝛼 + 𝑆 𝛼 + …
Όπου 𝑆 , 𝑆 , 𝑆 , = εμβαδόν επιφάνειας σε 𝑚
𝛼 , 𝛼 , 𝛼 = αντίστοιχοι συντελεστές απορρόφησης

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η απορρόφηση ενός μεγάλου
χώρου, παρ’ όλο που ο παραπάνω τύπος δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η
απορρόφηση δεν εξαρτάται μόνο από την απορρόφηση των υλικών, αλλά και από
τη γωνία πρόσπτωσης της ηχητικής ακτίνας. Έτσι, είναι προτιμότερο για τη
συνολική απορρόφηση ενός δωματίου να υπολογιστεί ο μέσος συντελεστής
απορρόφησης (𝛢̅) , ο οποίος δίνεται παρακάτω:
20

𝛢̅ =

𝛴𝛢
𝛴𝑆

Με ΣS = 𝑆 + 𝑆 + 𝑆 + … + 𝑆
Πρέπει να σημειωθεί, ότι η μέση απορρόφηση αφορά τον χώρο στην
περίπτωση που είναι άδειος. Όταν στον χώρο υπάρξουν άνθρωποι, επιπλέον
έπιπλα κ.λπ. θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η συνολική απορρόφηση,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες αλλαγές. Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά o
συντελεστής απορρόφησης κάποιων υλικών στις διάφορες συχνότητες.

Σχήμα : Πίνακας απορροφητικότητας διαφόρων υλικών

15/6/16 http://4.bp.blogspot.com/-ykpUbbj7Bt4/Vi07zlb9hI/AAAAAAAAAc0/Smvm6sKczqk/s1600/materials.png
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1.2.4. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ “ΧΤΕΝΑΣ” (Comb filter effect)

𝟓

Πρόκειται για την αλλοίωση της απόκρισης του πλάτους συχνοτήτων, λόγω
της συμβολής ενός σήματος με κάποιο άλλο χρονικά καθυστερημένο αντίγραφό
του. Το αποτέλεσμα που έχει στο λαμβανόμενο σήμα είναι η πρόκληση
διαδοχικών ενισχύσεων και εξασθενήσεων. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα είναι η
απόκριση συχνότητας να έχει σταθερά τη μορφή “χτένας”, σε σχέση με τη
γραμμικότητα των συχνοτήτων που υπήρχαν κατά την εκπομπή.
Οι διακυμάνσεις που προκύπτουν στην τελική καμπύλη απόκρισης
συχνοτήτων, είναι ανάλογες της χρονικής καθυστέρησης. Παρ’ όλα αυτά, σε μια
στερεοφωνική ηχητική εγκατάσταση, οι χρωματισμοί που προκαλούνται από το
φαινόμενο στον ήχο δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τον άνθρωπο.

Σχήμα: παράδειγμα από τη κυματομορφή της απόκρισης συχνοτήτων που προκύπτει από το
φαινόμενο τύπου χτένας.
15/6/16 http://digitalsoundandmusic.schwartzsound.com/wp-content/uploads/2014/05/Figure-4.32Comb-filtering-frequency-response-of-two-sound-sources-one-millisecond-apart.png

4.

Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998
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1.3.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

𝟔

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των αιθουσών
και γι’ αυτό ο σχεδιασμός τους πρέπει να γίνει με προσοχή. Συνδυάζει πολλές
διαφορετικές απαιτήσεις και αντικρουόμενα κριτήρια ταυτοχρόνως. Για τον
καλύτερο σχεδιασμό των αιθουσών, καλό είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω
παράμετροι:


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΧΩΡΟΥ

Πρέπει να υπολογιστεί κατάλληλα ο χώρος που αναλογεί σε κάθε ακροατή,
να υπάρχει επαρκής ακουστότητα σε όλη την αίθουσα και οπτική άνεση για τον
κάθε ακροατή. Επίσης, να γίνουν οι κατάλληλες γεωμετρικές χαράξεις, ώστε να
παρέχουν στο ακροατήριο ποιοτικό απευθείας και ανακλώμενο ήχο. Ο ήχος να
κατευθύνεται κατάλληλα μέσω ανακλαστήρων, ώστε να παρέχει επαρκή
ακουστότητα στις απομακρυσμένες θέσεις και να διανύει όσο το δυνατόν
μικρότερες αποστάσεις.



ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Καθυστερημένες ανακλάσεις, πολλαπλή ηχώ, ανεπιθύμητες εστιάσεις ήχου,
παραμορφώσεις, συνηχήσεις, ηχητικές σκιές, ψιθυρισμοί και πολλά παρόμοια
προβλήματα προκύπτουν, αν ο σχεδιασμός του χώρου δεν γίνει προσεκτικά.



ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

Πολύ σημαντική παράμετρος είναι η σωστή πρόβλεψη του χρόνου
αντήχησης μιας αίθουσας, ώστε να εξασφαλίζεται ευκρίνεια, καταληπτότητα και
διαύγεια στον ήχο και στην ομιλία.

6. Τσινίκας Νίκος, Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ

Στον καλύτερο έλεγχο της ακουστικής συμβάλλουν τα ηχογράμματα και οι
απεικονίσεις των διαδρομών των ανακλάσεων (Ray tracing). Αυτό συμβαίνει, γιατί
κατά τη σχεδίαση επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της κατανομής του ήχου μέσα
στο χώρο .


ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ

Με την χρήση κατάλληλων κατευθυντικών ηχητικών πηγών, αλλά και με την
υποβοηθούμενη συνήχηση μέσω ηλεκτρακουστικού συστήματος, ενισχύεται ο
ήχος και βελτιώνεται η αίσθηση του χώρου.

1.3.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

𝟔

Για να έχουμε καλή ακουστική σε ένα χώρο, δεν αρκεί να ασχοληθούμε μόνο
με την αντήχηση, αλλά και με παραμέτρους που αφορούν στην ποιότητα του ήχου.
Παρακάτω αναγράφονται κάποιες από αυτές τις παραμέτρους :


ΗΧΩ/ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΗΧΩ

Πρέπει να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, γιατί καταστρέφει την ακουστική
του χώρου, εφόσον δυσχεραίνει την επικοινωνία και αλλοιώνει το ρυθμό της
μουσικής.


ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HAAS

Επιδιώκεται ο έλεγχος αυτού του φαινομένου, γιατί θα μπορούσε να
αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην ευκρίνεια του ήχου, όταν υπάρχουν
καθυστερήσεις έξω από τα αποδεκτά όρια σε σχέση με τον παραγόμενο άμεσο
ήχο από την πηγή. Στην περίπτωση όμως που το φαινόμενο δεν είναι έντονο, τότε
γίνεται αντιληπτό απλώς σαν ενίσχυση του απευθείας σήματος και των πρώτων
ανακλάσεων (PreDelay).
η

6.Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ο όρος αυτός δηλώνει την αλλαγή της χροιάς του ήχου, όταν η καθυστέρηση
των ανακλάσεων είναι μικρή, περίπου 10 ms.


ΖΕΣΤΑΣΙΑ (Warmth)

Εκφράζει την αναλογία των χαμηλών σε σχέση με τις μεσαίων συχνοτήτων, η
οποία πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη χρήση του χώρου.


ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ (Intimacy)

Και σε αυτή την περίπτωση, η επιθυμητή οικειότητα εξαρτάται από τη χρήση
της κάθε αίθουσας. Η τιμή της καθορίζεται από το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα
στον ανακλώμενο και στον απευθείας ήχο. Επηρεάζεται κυρίως από την
απόσταση των ανακλαστικών επιφανειών.


ΣΥΝΟΛΟ (Ensemble)

Αφορά στην ευκολία με την οποία μπορούν οι μουσικοί να ακούν τους
εαυτούς τους και τους γύρω τους, ώστε να μπορούν να παίζουν σαν σύνολο και
να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εξαρτάται από το πού είναι τοποθετημένο το
σύνολο, την θέση των ανακλαστήρων στην αίθουσα και τις επιφάνειες γύρω από
τη σκηνή.


ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΙΞΗ (Balance and Blend)

Τα όργανα της ορχήστρας θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα στο χώρο,
σύμφωνα με την ακουστική της αίθουσας και το είδος της μουσικής που παίζεται.


ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ
(Sound Focus – Dead Spot)

Ο ηχητικός εστιασμός σε κάποια σημεία του χώρου προκύπτει λόγω της
ανάκλασης του ηχητικού κύματος σε καμπύλη επιφάνεια, της οποίας η
καμπυλότητα είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος της ηχητικής δέσμης. Έτσι,
25

σε κάποια σημεία εστιάζεται πολύς ήχος (μεγάλη ηχητική στάθμη πίεσης) και σε
κάποια άλλα σημεία είναι ελάχιστος (μικρή στάθμη ηχητικής πίεσης) ή και
μηδαμινός (νεκρά σημεία).


ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΩΝ

Εκφράζει το ποσοστό των συλλαβών που γίνονται αντιληπτές από τον
ακροατή, σε σχέση με το σύνολο των συλλαβών που εκφωνήθηκαν. Εκφράζεται
με ποσοστό (%) και ισούται με το κλάσμα της ηχητικής ενέργειας στα πρώτα
50ms, προς την συνολική ηχητική ενέργεια. Αποτελεί μέσο μέτρησης της
ευκρίνειας του ήχου, καθώς όσο μεγαλύτερη καταληπτότητα έχουμε, τόσο πιο
ικανοποιητική είναι η ακρόαση.
𝐷50 =


𝜂𝜒𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼 𝜎𝜏𝛼 𝜋𝜌ώ𝜏𝛼 50𝑚𝑠
(%)
𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜂𝜒𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼

ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ (Definition)

Εκφράζεται με το κλάσμα 𝐷 =

100% , όπου (Ε) αντιστοιχεί στην

πυκνότητα ενέργειας του ήχου που φθάνει στο μικρόφωνο, για χρόνο 0-50ms και
0- ∞ αντίστοιχα. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο καλύτερο θα είναι το ακουστικό
αποτέλεσμα μέσα στο χώρο.


ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ (Clarity)

Είναι η «καθαρότητα» και η «διαφάνεια» στον ήχο. Κάνει το συνολικό
άκουσμα ποιοτικότερο και ισούται με το κλάσμα του λογαρίθμου της “χρήσιμης”
ηχητικής ενέργειας που φτάνει στον ακροατή στα πρώτα 80ms, σε σχέση με τη
συνολική ηχητική ενέργεια της ηχητικής πηγής που φτάνει στον ακροατή.

𝐶80 = 10 log

𝛦

(𝜂𝜒𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼 𝜎𝜏𝛼 𝜋𝜌ώ𝜏𝛼 80𝑚𝑠)
(𝑑𝐵)
𝛦
(𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜂𝜒𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼)
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩΝ (AL) (Articulation Loss)

Το ποσοστό των συμφώνων που δεν αντιλαμβάνεται ο μέσος ακροατής. Όσο
μικρότερο είναι, τόσο καλύτερη ακρόαση έχει ο χώρος. Υπολογίζεται από τη σχέση
%𝐴𝑙

=

200(𝑟𝑇 )

𝑉 , όπου (𝑟) η απόσταση από την πηγή, (𝑇 ) ο χρόνος

αντήχησης και (V) ο όγκος του χώρου.


ΔΕΙΚΤΗΣ RASTI (Rapid Speech Transmission Index)

Καθαρά
αντιλαμβάνεται

υποκειμενικό
ο

μέσος

κριτήριο
ακροατής,

του
υπό

Υπολογίζεται από τη σχέση 𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼 =

ποσοστού
κανονικές

των

συλλαβών

συνθήκες

που

δωματίου.

, (%) όπου ‘χ’ η σχέση σήματος προς

θόρυβο.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΧΟΥΣ (Echo Criterion)

Ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αντιληπτότητας, ο οποίος υπολογίζεται
από τύπο. Όσο μικρότερος είναι, τόσο το καλύτερο για την ακουστική του χώρου.


ΔΕΙΚΤΗΣ IACC (Interaural Cross-correlation Coefficient)

Αποτελεί μέτρο προσδιορισμού της ποιότητας ήχου και της αίσθησης του
χώρου και δείχνει τη διαφορά των δύο ήχων που δέχονται οι ακροατές.

1.3.2. ΕΙΔΗ ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΩΝ
Ανάλογα

με

το

φασματικό

𝟕

περιεχόμενο

των

ηχητικών

κυμάτων,

κατατάσσουμε τους ήχους σε διάφορες κατηγορίες. Σύμφωνα με το ερέθισμα που
προκαλεί στο ανθρώπινο αυτί, προκύπτουν οι εξής τρεις κατηγορίες ήχων:


ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΗΧΟΣ

Ο ήχος που παράγεται από αρμονική διαταραχή και μπορεί να είναι απλός
τόνος (απλός ήχος) ή σύνθετος τόνος (σύνθετος ήχος).
7. Τσινίκας Νίκος, Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005
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ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖ ΘΟΡΥΒΟΣ

Θόρυβος

είναι

ο

κάθε

ανεπιθύμητος

ή

δυσάρεστος

ήχος,

χωρίς

περιοδικότητα, με τυχαίες στιγμιαίες αυξομειώσεις στον ήχο. Λευκός θόρυβος είναι
ο θόρυβος με συνεχές ηχητικό φάσμα συχνοτήτων σε μια ευρεία περιοχή που μας
ενδιαφέρει, με σταθερή φασματική πυκνότητα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω
σχήμα, παριστάνεται με μια παράλληλη ευθεία στον άξονα συχνοτήτων.

Σχήμα : Διαγραμματική απεικόνιση λευκού και ροζ θορύβου
29/6/16 https://plot.ly/~bnissim/146/white
https://plot.ly/~bnissim/146/white-noise-vs-pink-noise.png

Ροζ θόρυβος είναι ο θόρυβος που έχει συνεχές ηχητικό φάσμα με σταθερή
ηχητική ισχύ σε κάθε φασματική ζώνη, μεταβλητού ζωνικού εύρους. Έτσι
Έτσι,
παριστάνεται με μία φθίνουσα ευθεία γραμμή, όπως φαίνεται στο παραπάνω
σχήμα.
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ

Θόρυβος

περιβάλλοντος

είναι

το

συνολικό

αποτέλεσμα

όλων

των

αερόφερτων ήχων που παράγονται από το συγκεκριμένο περιβάλλον, κανένας
από τους οποίους δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Θόρυβος βάθους είναι ο θόρυβος που εκπέμπεται από όλες τις πηγές που
βρίσκονται στο περιβάλλον και δεν μας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνοντας και τον
θόρυβο περιβάλλοντος.

Σχήμα : Ενδεικτικοί θόρυβοι περιβάλλοντος

5/7/16 https://teteleste.files.wordpress.com/2014/11/ceadcebdcf84ceb1cf83ceb7-cf83ceb5-db.gif
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

𝟖

Για να γίνουν οι ακουστικές μετρήσεις σε κτίρια, αίθουσες, αμφιθέατρα,
κατοικίες κλπ, απαιτούνται ορισμένα όργανα και συσκευές. Η διαδικασία που
ακολουθείται παρουσιάζεται παρακάτω.
Αρχικά, μέσω της ηχητικής πηγής παράγεται λευκός ή ροζ θόρυβος, ή
οποιοδήποτε ηχητικό σήμα άλλου τύπου. Στη συνέχεια, γίνεται η λήψη του ήχου
μέσω ενός ηχόμετρου ή άλλου τύπου αναλυτή ηχητικού φάσματος, ο οποίος
διαθέτει τα κατάλληλα φίλτρα και εκτελεί ανάλυση οκταβική ή 1/3ου οκτάβας. Τέλος,
θα χρειαστεί υπολογιστής με τα κατάλληλα λογισμικά, ώστε να περαστούν οι
πληροφορίες από το ηχόμετρο στον υπολογιστή και στη συνέχεια να βγουν τα
τελικά συμπεράσματα και αποτελέσματα από τις μετρήσεις. Παρακάτω, φαίνεται
σχηματικά όλη αυτή η διαδικασία της μέτρησης. Ο ενισχυτής χρειάζεται στην
περίπτωση που η πηγή δεν είναι αυτοενισχυόμενη.

Σχήμα : Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας ακουστικών μετρήσεων

14/7/16 http://www.mh-audio.nl/acousticMeasurements/pic1.jpg

8. Ε.Κανδύλης Εμμανουήλ, Ακουστική Κτιρίων Θεωρία – Λογισμικά – Παραδείγματα Μετρήσεων, Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού Α.Ε., American Technical Enterprises S.A.
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2.1. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

𝟗

Τα όργανα και οι συσκευές για ακουστικές μετρήσεις κτιρίων παρουσιάζονται
παρακάτω.

Σχήμα: Εδώ φαίνεται όλος ο
εξοπλισμός που χρειάζεται για
τη μέτρηση: η πηγή ήχου, ο
ενισχυτής, το καλώδιο που τα
συνδέει, ο τρίποδας για τη
στήριξη

της

πηγής

και

το

βαλιτσάκι με το ηχόμετρο και
τα εξαρτήματά του.

14/7/16-http://www.norsonic.com/filestore/Products_photo/Cases/Nor1327B/Nor1327B01.jpg?size=420x319&quality=75

2.1.1. ΗΧΟΜΕΤΡΑ
Είναι τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της στάθμης του
θορύβου. Τα ποιοτικά ηχόμετρα περιέχουν μέσα τους κυκλώματα για τον ακριβή
υπολογισμό της ηχητικής στάθμης, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. Έτσι,
αναλόγως με την ακρίβεια που δίνουν στις μετρήσεις, διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες, με τα ηχόμετρα τύπου 1 να υπερέχουν στην ακρίβεια και στην
ποιότητα μέτρησης, σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους ηχομέτρων.

η

9. Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΩΝ

𝟏𝟎



ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ 1



ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ 2



ΗΧΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Survey)

Ένας αντιπροσωπευτικός τύπος σύγχρονου ηχομέτρου με εξελιγμένα
χαρακτηριστικά είναι το ηχόμετρο τύπου 2250 class 1 / type 1. Πρόκειται για ένα
φορητό ηχόμετρο – αναλυτή πραγματικού χρόνου της εταιρείας BRUEL&KJAER.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:


Έχει μεγάλη οθόνη LCD τεσσάρων χρωμάτων μεγέθους 240 x 320 dot

Matrix,

με

ψηφιακές και

αναλογικές

ενδείξεις

μετρήσεων.

Οι

μετρήσεις

ενεργοποιούνται με αφή των δακτύλων ή με γραφίδα που συνοδεύει το όργανο.


Διατίθεται σε τρεις εκδοχές:
1. 2250A με λογισμικά ΒΖ 7222, ΒΖ 5503 και ΒΖ 5298
2. 2250Β με τα λογισμικά του 2250Α και λογισμικό ΒΖ 7223 real time
analysis 1/1 και 1/3 οκτάβας με ένδειξη της φασματικής ανάλυσης στην
τετράχρωμη οθόνη στην οποία εμφανίζονται ψηφιακά οι συχνότητες και τα
πλάτη των φασματικών γραμμών.

10. Ε.Κανδύλης Εμμανουήλ, Ακουστική Κτιρίων Θεωρία – Λογισμικά – Παραδείγματα Μετρήσεων, Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού Α.Ε., American Technical Enterprises S.A.
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3. 2250C με τα λογισμικά του 2250Α και λογισμικό ΒΖ 7224 data logger
για αποθήκευση 10 παραμέτρων, μετρήσεις σε κάρτες μνήμης SD card ή
flash CF Card. Οι μετρήσεις στην οθόνη του οργάνου εμφανίζονται υπό
την μορφή καμπυλών.
4. 2250D με όλα τα χαρακτηριστικά και λογισμικά των versions
2250A,B,C.


Η δυναμική περιοχή του κυμαίνεται στα 120dB, καλύπτοντας την περιοχή

των συχνοτήτων 3Hz-20KHz.


Οι μετρήσεις έχουν εύρος 20-140dB και μικρόφωνο τύπου 4189 ή 20-152dB

με προαιρετική χρήση μικροφώνου τύπου 4191.


Η ψηφιακή οθόνη έχει δυνατότητα μεγέθυνσης με τη χρήση δακτύλου.



Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός πλήρες πληκτρολογίου με

ελληνικούς χαρακτήρες.


Η μνήμη του οργάνου είναι 20MB Flash-RAM non-volatile για αποθήκευση

setups χειριστού και μετρήσεων.


Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο και ξεχωριστό μικρόφωνο, για εγγραφή

τυχόν ομιλούμενων σχολίων και ακουστικά για την ακρόασή τους.


Έχει είσοδο σύνδεσης για επιταχυνσιόμετρα για μετρήσεις δονήσεων.



Διαθέτει καλώδια επέκτασης μικροφώνου μέχρι 100 μέτρα.



Διαθέτει

ενσωματωμένη

επαναφορτιζόμενη

μπαταρία

Li-Ion.

Επίσης,

υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησής της με εξωτερική τάση.


Διαθέτει charge injection calibration και βαθμονομείται αυτόματα από τον

βαθμονομητή τύπου 4231.


Μπορεί και αποθηκεύει τα αποτελέσματα μέχρι και 100 βαθμονομήσεις.



Έχει ρολόι μεγάλης ακρίβειας, που λειτουργεί και μετά την απενεργοποίηση

του οργάνου.
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Εκτελεί μεγάλο πλήθος μετρήσεων ταυτόχρονα και προβάλλονται στην

οθόνη, όπως statistics 𝐿𝑁 , 𝐿𝐴


και 𝐿

.

Διαθέτει αντιανέμιο (προστατευτικό από τον θόρυβο του αέρα) με αυτόματη

αναγνώριση από το όργανο και εισάγει αυτόματα συντελεστή διόρθωσης.


Πληροί όλα τα διεθνή standards και διαθέτει υποδοχή για τρίποδα.



Διαθέτει interface USB και remote control.



Διαθέτει υποδοχές USB, trigger in/out, AC/DC output και εισόδους AC/DC ή

CCLD, εξωτερικής τροφοδότησης, συνδετήρα ακουστικών

και φόρτισης της

μπαταρίας και εισόδους καρτών flash CF και SD.


Διαθέτει λογισμικά για Analysis, Reporting και Archiving.



Διαθέτει Frequency Weighting A, C, Z και Time Weighting F, S, I.



Διαθέτει μικρόφωνο πυκνωτικού τύπου 4189 με επιλεγμένες τάσεις πόλωσης

0-200V.


Διαθέτει trigger output 0-±20V, με αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη από 1ΜΩ.



Ζυγίζει 650 γραμμάρια και έχει διαστάσεις 300x93x50mm.



Εκτελεί όλες τις μετρήσεις με παράλληλα Detectors.



Διαθέτει τρία μεγάλα leds, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο για την ένδειξη της

κατάστασης της μπαταρίας.


Η φασματική ανάλυση με λογισμικό ΒΖ 7223 εμφανίζεται στην οθόνη σε

φάσματα άξονα Υ και έχει διαβαθμίσεις 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160 dB
με αυτόματο zoom ή auto scale.

34

Σχήμα : Το ψηφιακό ηχόμετρο τύπου 2240

19/7/16 http://www.gracey.co.uk/images/bk-2250-04.png
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2.1.2.ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

𝟏𝟏

Για μετρήσεις ηχητικών παραμέτρων των κτιρίων απαιτείται μια ηχητική
πηγή, που μπορεί να είναι είτε ηχητική πηγή που παράγει λευκό ή ροζ θόρυβο ή
ηχητικά σήματα άλλου τύπου, είτε κτυπογεννήτρια, είτε οποιαδήποτε άλλη πηγή
δονήσεων. Οι τύποι των ηχητικών πηγών είναι :


ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 4224

Χρησιμοποιείται ως πηγή ήχου για μετρήσεις ηχομονώσεων τοίχων,
ηχητικών πτώσεων, χρόνου αντήχησης, συντελεστών απορρόφησης κλπ. Η
ηχητική πίεση κυμαίνεται στα 0-118dB, με μεταβλητή συχνότητα στην περιοχή των
63Hz-10KHz με γεννήτρια ροζ θορύβου 50Hz-10KHz. Μπορεί να διεγερθεί από
εξωτερικούς παράγοντες και να συνδεθεί με εξωτερικά φίλτρα οκτάβας και 1/3
οκτάβας, για την παραγωγή οκταβικών και τριτοκταβικών περιοχών συχνοτήτων.
Λειτουργεί με μπαταρία ή με τάση 220V/50Hz, είναι αυτοενισχυόμενη και διαθέτει
ενσωματωμένο μεγάφωνο. Ο ήχος που παράγει μπορεί να είναι υπό κλίση
0 , 30 𝜅𝛼𝜄 45 , με φάσμα που πληροί την προδιαγραφή ASTM E597-77T.

Σχήμα : Ηχητική πηγή τύπου 4224
25/7/16 www.bruelkjaer.de
11. Ε.Κανδύλης Εμμανουήλ, Ακουστική Κτιρίων Θεωρία – Λογισμικά – Παραδείγματα Μετρήσεων, Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού Α.Ε., American Technical Enterprises S.A.
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ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΩΝΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΥΠΟΥ 4295

Κατάλληλη για μετρήσεις αιθουσών, αμφιθεάτρων και διάφορων ηχητικών
παραμέτρων. Εμπεριέχει ενσωματωμένο μεγάφωνο και πληροί τις προδιαγραφές
ISO 140-3, ISO 3382, DIN 52210, ISO14257 (Draft). Εργάζεται με εξωτερικό
ενισχυτή τύπου 2716 και οι συχνότητες που παράγει βρίσκονται στην περιοχή
των 80-6300Hz ροζ θορύβου, στη στάθμη των 105dB.

Σχήμα : Ηχητική πηγή τύπου 4295
25/7/16 www.bruelkjaer.de



ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΥΠΟΥ 4296

Πρόκειται για μία δωδεκαεδρική πηγή με παραγωγή συνεχούς ισχύος των
300W και 1000W για μικρές χρονικές διάρκειες. Είναι κατασκευασμένη με τα ίδια
πρότυπα της πηγής 4295 ISO και οι συχνότητες παραγωγής της κυμαίνονται στα
100-5000Hz, σε ζώνες 1/3 οκτάβας. Παράγει ροζ θόρυβο στην περιοχή των 1003150Hz, χρησιμοποιεί ενισχυτή τύπου 2716 και το ύψος της ρυθμίζεται με
τρίποδα.
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Σχήμα : Ηχητική πηγή τύπου 4296

25/7/16-https://store.bksv.com/201-thickbox_default/omnipower-omnidirectional-sound-sourcetripod-included.jpg



ΚΤΥΠΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 3207

Παράγει ισοδύναμους κτύπους προκειμένου να προκαλέσει διέγερση στο
δάπεδο των αιθουσών, ώστε να γίνουν οι μετρήσεις στην αίθουσα της οποίας
δονείται το δάπεδο και στην αίθουσα που βρίσκεται από κάτω. Πληροί τα πρότυπα
ISO 140, ISO 717, DIN 52210, BS 5821, ASTME 492. Λειτουργεί από τάση
δικτύου ή από μπαταρία. Για την παραγωγή θορύβου χρησιμοποιεί πέντε
σφυράκια των 500 γραμμαρίων, τα οποία κτυπούν το δάπεδο ανά 0,5
δευτερόλεπτα και ύψος 40mm. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας από
απόσταση με REMOTE CONTROL.

38

Σχήμα : Κτυπογεννήτρια τύπου 3207
9/8/16 http://www.modalshop.com/rentalimg/BAS004.jpg



ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΥΠΟΥ 4205

Παράγει ηχητική ισχύ από 40 έως 100dB, σε συγκεκριμένες περιοχές
συχνοτήτων και οκταβικών ζωνών. Χρησιμοποιείται για τη

μέτρηση της

αντήχησης, απορρόφησης ήχου, ηχομόνωσης κλπ, για αίθουσες, αμφιθέατρα κλπ.
Εκπέμπει λευκό θόρυβο των 50Hz-10KHz και ροζ θόρυβο των 100Hz10KHz.Τέλος, χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο της απόδοσης των μεγαφώνων.

Σχήμα : Ηχητική πηγή τύπου 4296
9/8/16 http://www.gracey.co.uk/images/bk-4205.jpg



ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 4204

Ο ήχος της έχει σταθερή ένταση και παράγεται από ένα φυγοκεντρικό
ανεμιστήρα, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της. Είναι βαθμονομημένη και
πληροί τα πρότυπα ISO 3741 και ISO/DIS 6296.
39

Σχήμα : Ηχητική πηγή τύπου 4296

9/8/16http://www.bksv.com/~/media/N
http://www.bksv.com/~/media/New_Products/transducers/sound%20sources/Type%204204.
ew_Products/transducers/sound%20sources/Type%204204.
ashx?mh=600&mw=600&bc=white

2.1.3. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

𝟏𝟐

Ο ενισχυτής ισχύος είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που ενισχύει το ηλεκτρικό
σήμα. Συγκεκριμένα, δέχεται ένα πολύ χαμηλό σε Volt και Ampere σήμα στην
είσοδό του και το ενισχύει δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές για να το
δρομολογήσει στα ηχεία και έτσι να έχουμε παραγωγή ήχου. Πρόκειται
Π
για μία
ηλεκτρονική συσκευή, η οποία τροφοδοτεί με ενισχυμένο σήμα το ηχείο,
αποδίδοντας την απαιτούμενη

ισχύ σε ωμικό φορτίο, το οποίο

συνήθως

κυμαίνεται από 4-8Οhm.. Η μέση ισχύς που προσφέρει υπολογίζεται από την
παρακάτω σχέση:

P=VxIήP=𝐼 xR
Όπου V η τάση που εφαρμόζεται στα άκρη της πηγής
πηγής.
Και R η αντίσταση.

12.. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
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Μια ηχητική πηγή για να λειτουργήσει μπορεί είτε να χρειάζεται ενισχυτή
ισχύος, είτε όχι. Έτσι οι πηγές, που στην περίπτωσή μας είναι τα ηχεία,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :


ΕΝΕΡΓΑ ΗΧΕΙΑ

Έχουν ενσωματωμένο ενισχυτή για να τα οδηγήσει, γι’ αυτό ονομάζονται και
αυτό-ενισχυόμενα.



ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

Απαιτούν ξεχωριστό εξωτερικό ενισχυτή για τη λειτουργία τους.

2.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

𝟏𝟑

Ο χρόνος αντήχησης είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους που πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψιν, για τον καλύτερο καθορισμό της ακουστικής ποιότητας ενός
χώρου. Γι’ αυτό, ο υπολογισμός του πρέπει να γίνει με ακρίβεια. Για τη μέτρησή
του, αρκεί να υπολογιστεί η χρονική απόκριση του χώρου σε παλμική διέγερση. Οι
κυριότερες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να υπολογισθεί είναι δύο: η μέθοδος
μηδενισμού της πηγής και η μέθοδος ακολουθίας μεγίστου μήκους (MLS).

η

13. Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
Ε.Κανδύλης Εμμανουήλ, Ακουστική Κτιρίων Θεωρία – Λογισμικά – Παραδείγματα Μετρήσεων, Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού Α.Ε., American Technical Enterprises S.A.
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2.2.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ
Ο υπολογισμός του χρόνου αντήχησης με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται με
την παραγωγή ενός δυνατού παλμικού θορύβου, ο οποίος διακόπτεται ακαριαία.
Ένας τέτοιος ήχος μπορεί να προκληθεί από πυροβολισμό, από γεννήτρια ροζ ή
λευκού θορύβου κ.λπ.

Σχήμα : Υπολογισμός του χρόνου αντήχησης με την μέθοδο του μηδενισμού της πηγής. Η
αντήχηση φαίνεται στη μικρή εικόνα στο βάθος.
15/8/16-http://www.rationalacoustics.com/wp-content/uploads/2015/04/Smaart-v7-IRGuide.pdf

Για τη μέτρηση είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συνδεδεμένο ηχόμετρο με
καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο θα καταγράφει τη μείωση της στάθμης του ήχου
σε συνάρτηση με τον χρόνο. Μετά το μηδενισμό της πηγής δημιουργείται μία
φθίνουσα καμπύλη, της στάθμης του ήχου σε συνάρτηση με το χρόνο. Η κλίση της
καμπύλης δείχνει την αντήχηση του χώρου. Από την κλίση της καμπύλης μπορούν
να υπολογιστούν επίσης και διάφορες άλλες τιμές της αντήχησης, όπως είναι η
πρώιμη αντήχηση (EDT), η αντήχηση στα 10 πρώτα dB πτώσης

(Τ10),

η

αντήχηση στα 20 πρώτα dB πτώσης (Τ20) και στα 30 πρώτα dB πτώσης (Τ30).
42

Σχήμα : Απεικόνιση του χρόνου αντήχησης.

20/8/16 http://i.stack.imgur.com/1uRiX.jpg

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αφορούν όλες τις συχνότητες σε όλο
τους το φάσμα, οπότε δεν χρειάζεται να γίνουν περισσότερες από μία μετρήσεις
στο ίδιο σημείο για τις διάφορες συχνότητες. Για να υπάρξει

ένα πιο

αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα στη μέτρηση, είναι καλό να γίνει η μέτρηση σε
διαφορετικά σημεία μέσα στο χώρο και μετά να βρεθεί η μέση τιμή των
αποτελεσμάτων. Επίσης, για την εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν τα παρακάτω :


Η πηγή να μην είναι κατευθυντική.



Ο ήχος του μεγαφώνου να είναι στα πλαίσιο του 1/3 οκτάβας ή

μικρότερου εύρους συχνοτήτων.
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Ο θόρυβος εκπομπής για τις μετρήσεις να είναι τουλάχιστον 40 dB

μεγαλύτερος από τον θόρυβο βάθους σε κάθε ζώνη και να βρίσκεται κοντά
στην πραγματική πηγή.


Όταν ο χρόνος αντήχησης ενός χώρου είναι μεγάλος (πάνω από 1.5

sec για συχνότητες κάτω των 1000 Hz), τότε οι μετρήσεις να γίνονται με την
μέθοδο του μηδενισμού της πηγής.


Να έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις μετρήσεις με το μικρόφωνο, σε

διαφορετικές θέσεις κάθε φορά και πάντα μακριά από την πηγή.


Το μαγνητόφωνο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των

μετρήσεων να έχει δυναμικό εύρος τουλάχιστον 40 dB, ώστε να υπάρχει μια
καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.

2.2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (MLS)
Πρόκειται για τη μέθοδο εκπομπής μιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας με
αντίστοιχες ιδιότητες του τυχαίου θορύβου, προκειμένου να βρεθεί η απόκριση σε
ένα κλειστό χώρο. Ονομάζεται ακολουθία μεγίστου μήκους MLS (Maximum Length
Sequence). Θετικό στοιχείο της είναι η ελάχιστη επιρροή από εξωτερικούς
θορύβους. Συνήθως απαιτεί συνεργασία με έναν υπολογιστή.
Η μέτρηση και σε αυτή την περίπτωση, γίνεται παρόμοια με την
προηγούμενη μέθοδο. Μετά τη σταθεροποίηση της στάθμης της πηγής στο χώρο,
σταματάει η εκπομπή θορύβου από την πηγή και έτσι υπολογίζεται η αντήχηση.
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

𝟏𝟒

Το ηχητικό κύμα είναι μία αρμονική ημιτονοειδής κυματομορφή. Σε
περίπτωση που έχουμε δύο ηχητικά κύματα, η τελική κυματομορφή είναι η
σύνθεση των δύο κυμάτων. Οι συχνότητες που εκπέμπουν οι ηχητικές πηγές είναι
συνήθως περισσότερες από μια, οπότε η τελική μορφή του ήχου προκύπτει από
τη σύνθεσή τους. Υπάρχει η δυνατότητα της ανάλυσης ενός σύνθετου κύματος στα
επιμέρους κύματα που το αποτελούν. Σε αυτή την περίπτωση, βοηθά η σχεδίαση
ενός ραβδογράμματος, στο οποίο απεικονίζεται το πλάτος του κάθε ενός απλού
ήχου, συναρτήσει της συχνότητάς του. Έτσι, προκύπτει το φάσμα συχνοτήτων,
δηλαδή η γραφική παράσταση που απεικονίζει τη μορφή του κάθε κύματος
ξεχωριστά.
Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ήχου λέγονται
αναλυτές φάσματος και μπορεί να είναι είτε ψηφιακοί, είτε αναλογικοί. Οι ψηφιακοί
αναλυτές μετατρέπουν το σήμα σε ψηφιακό και αναλύουν το σήμα που δέχονται
μέσω αλγορίθμων. Στην περίπτωση των αναλογικών αναλυτών, η ανάλυση
επιτυγχάνεται με αναλογικά φίλτρα. Το σήμα που δέχεται ο αναλυτής διασπάται σε
πολύ μικρά τμήματα και κατόπιν αναλύεται, γι’ αυτό ονομάζονται και αναλυτές
πραγματικού χρόνου.

η

14. Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
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Η ανάλυση του ήχου ανά συχνότητα επιτυγχάνεται και με τη χρήση
αναλογικών ή ψηφιακών φίλτρων. Τα ψηφιακά φίλτρα τα παρέχουν κάποιες
ηλεκτρονικές συσκευές. Ουσιαστικά, αυτές οι συσκευές επιτρέπουν τη διέλευση
συγκεκριμένων συχνοτήτων, που βρίσκονται μέσα σε μια καθορισμένη χρονική
ζώνη. Οι χρονικές αυτές ζώνες είναι συνήθως οκταβικές ή 1/3,1/10…1/Ν οκτάβας.

Σχήμα : Κυματομορφή (Waveform) τυχαίου θορύβου και το φασματογράφημά της (Spectrogram)
25/6/17-https://accusonus.com/blog/can-you-see-music-look-waveforms-and-tell-us-whichmusic-genre-it
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2.4. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

𝟏𝟕

Για τη μεταφορά του ρεύματος υπάρχουν δύο ειδών καλωδιώσεις. Η μια
κατηγορία αφορά τη μεταφορά ρεύματος μικρής έντασης (mA) με τάση 1V και η
άλλη αφορά τη μεταφορά υψηλής έντασης ρεύματος. Για την περίπτωση των
ηχείων, θα χρειαστούν καλωδιώσεις για τη μεταφορά ρεύματος με υψηλή ένταση.
Δυστυχώς κατά τη μεταφορά του ρεύματος, λόγω της μεγάλης αντίστασης
που εμφανίζεται στα άκρα των πηγών, προκύπτουν μεγάλες απώλειες ισχύος.
Έτσι, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας ρεύματος που μεταφέρεται και της μεγάλης
αντίστασης που εμφανίζουν, δαπανάται πολύ ενέργεια στα καλώδια. Στην
περίπτωση ασθενών ρευμάτων που οι ωμικές αντιστάσεις είναι μικρές, δεν έχουμε
σημαντικές απώλειες. Οι απώλειες αυτές εκφράζονται σε decibel (dB) και έχουν
ως αποτέλεσμα τη σπατάλη μεγάλου μέρους της ισχύος στα καλώδια. Αν 𝛧 η
αντίσταση του ηχείου και L τα μέτρα της αντίστασης 𝑅 (𝛺/𝑚), τότε οι απώλειες
υπολογίζονται από τη σχέση:

20 log

𝛧
𝛧 + 𝐿𝑅

(𝑑𝐵)

Για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο καλώδιο, απαιτείται να
φορτιστεί και να εκφορτιστεί η χωρητικότητα του καλωδίου. Έτσι, για το ηλεκτρικό
ρεύμα έχουμε :

17. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
η

Σκαρλάτος Δημήτρης, Εφαρμοσμένη ακουστική 3 έκδοση, Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis, 2008
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𝐼 = 𝑑𝑄/𝑑𝑡
Με το φορτίο 𝑄 = 𝐶𝑉 ,
Όπου : C χωρητικότητα φόρτισης
V τάση ρεύματος

Το ρεύμα φόρτισης των συσκευών είναι σταθερής έντασης με τρείς
ξεχωριστούς αγωγούς. Οι δύο αγωγοί αφορούν ο ένας στην φόρτιση ( + ) και ο
δεύτερος στην επιστροφή ( - ) του φορτίου. Ο τρίτος αγωγός αφορά στη γείωση
της συσκευής και είναι απομονωμένος από τους άλλους δύο, για να μην
μεταφερθούν θόρυβοι με τη μορφή βόμβων.
Υπάρχουν

διάφοροι

τύποι

βυσμάτων,

αναλόγως

τη

χρήση

που

προορίζονται. Σε περιπτώσεις οικιακών συστημάτων, ο αγωγός επιστροφής του
σήματος και της γείωσης είναι κοινός, κυρίως για οικονομικούς λόγους, με πιο
συνηθισμένα βύσματα τύπου jack ή phono, ενώ για επαγγελματικές εγκαταστάσεις
ήχου χρησιμοποιούνται βύσματα τύπου speakon.

Σχήμα: Βύσμα σύνδεσης τύπου jack 6.35mm.

15/9/16 http://cpc.farnell.com/productimages/standard/en_GB/AV17290-40.jpg
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Σχήμα: Βύσμα σύνδεσης τύπου phono.

15/9/16 http://www.newark.com/productimages/standard/en_US/4603532.jpg?01AD=32X1oTuW2m-kPGPt1zJpV52HIg3jao0u4opjvy9_o3LetneU28R2jw&01RI=8192D966A1959EF&01NA=na

Σχήμα: Βύσμα σύνδεσης τύπου speakon.
15/9/16-http://www.parts-express.com/Data/Default/Images/Catalog/Original/092-050_HR_0.jpg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΕΙΟΥ
Το ηχείο είναι μια συσκευή μετατροπής της λαμβανόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας σε μηχανική ενέργεια, με τη μορφή ακουστικών κυμάτων. Απαρτίζεται
από τα μεγάφωνα, τα οποία κάνουν τις ενεργειακές μετατροπές και τα ηλεκτρικά
κυκλώματα. Όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα σε μία καμπίνα.
3.1. ΕΙΔΗ ΗΧΕΙΩΝ

𝟏𝟖

Ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τις αρχές λειτουργίας των
ηχείων, υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες των ηχείων :


ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ



ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΑ



ΙΟΝΙΣΜΟΣ / ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την περιοχή συχνοτήτων που παράγουν τα μεγάφωνα των
ηχείων, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :


(SUBS)WOOFERS

Αναπαράγουν πολύ χαμηλές συχνότητες (20–125 Hz). Είναι συνήθως
μεγάλα

σε

μέγεθος

ηχεία

και

χρειάζονται

περισσότερο

ρεύμα

για

να

λειτουργήσουν, σε σύγκριση με τα άλλα ηχεία.

18. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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(SUB)MIDRANGERS

Αναπαράγουν τις μεσαίες συχνότητες (300-5000 Hz), είναι μεσαίου μεγέθους
μεγάφωνα και απαιτούν λίγη ενέργεια για να λειτουργήσουν.



(SUPER)TWEETERS

Αναπαράγουν τις υψηλές συχνότητες. Υπάρχουν σε τρεις τύπους: σε
κώνους, σε σχήμα τρούλου και σε κόρνες.

Επίσης, υπάρχουν τύποι ηχείων ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους
και είναι οι εξής :



ΔΑΠΕΔΟΥ (Floor Standing)

Τοποθετούνται στο δάπεδο, έχουν μεγάλο ύψος, είναι ογκώδη και δεν
μπορούν να μπουν σε μικρούς χώρους. Παράγουν χαμηλές συχνότητες.



ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ (Stand Mounted)

Συνοδεύονται από ογκώδεις βάσεις για να τοποθετηθούν στο επιθυμητό
ύψος και έχουν μικρότερο μέγεθος από τα μεγάφωνα τύπου δαπέδου, γι’ αυτό και
μπορούν να μπουν σε μικρότερους χώρους.



ΡΑΦΙΟΥ (Bookshelf Mounted)

Έχουν μικρό μέγεθος και περιορισμένο δυναμικό εύρος.



ΤΟΙΧΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ (Wall Mounted)

Τοποθετούνται απευθείας πάνω σε τοίχους ή οροφές και διαθέτουν
περιορισμένο δυναμικό εύρος.
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Σχήμα : Ηχείο με ανυψωτική βάση
16/9/16 http://media.tas.zeitpress.com/articles/images/Revel%20Performa3%20M106.jpg

Σχήμα : Ηχείο τύπου δαπέδου

16/9/16 http://hometheaterreview.com/images/aero-6-dark-walnut-1377766875.jpg

Τέλος, τα ηχεία αναλόγως με τον τρόπο μετατροπής των ταλαντώσεων των
μηχανικών μερών του μεγαφώνου σε εκπεμπόμενη ηχητική ισχύ, κατατάσσονται
στις ακόλουθες κατηγορίες:
52



ΤΥΠΟΥ ΧΟΑΝΗΣ (ΚΟΡΝΑΣ)

Ηχείο το οποίο χρησιμοποιεί ένα ακουστικό κέρας για να αυξηθεί η συνολική
αποτελεσματικότητα στην κατευθυντικότητα του ηχείου και στη συνολική ισχύ
εξόδου. Έχουν συνήθως ορθογώνια ανοίγματα. Το κύριο πλεονέκτημα των ηχείων
κόρνας είναι ότι μπορούν να παράγουν έως και 10 φορές (10 dB) περισσότερο της
ηχητικής ισχύος από ένα απλό μεγάφωνο. Μειονέκτημά του αποτελεί το γεγονός,
ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα εκπομπής και
το ότι συχνά η απόκριση συχνότητας προκαλεί συντονισμό στις κορυφώσεις.
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλους χώρους, όπως θέατρα, αμφιθέατρα και
αθλητικά στάδια.

Σχήμα : Χοάνες για τις διάφορες συχνότητες
16/9/16 http://www.lean-business.co.uk/eshop/images/categories/eminence%20horns.gif



ΤΥΠΟΥ ΚΩΝΟΥ

Μεγάφωνο του οποίου ο οδηγός έχει τη μορφή κώνου. Για αναπαραγωγή
ήχου χρησιμοποιεί μία μεμβράνη, η οποία προσαρτάται σε ένα πηνίο και κινείται
σύμφωνα με την ώθηση και την έλξη του μαγνητικού πεδίου. Δεν είναι τόσο
αποτελεσματικά όσο τα μεγάφωνα τύπου χοάνης. Η μεμβράνη του μεγαφώνου
κατασκευάζεται

από

ελαφριά

υλικά,

όπως

το

χαρτί

και

το

αλουμίνιο.
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Χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή ηχείων για μεσαίες και χαμηλές
συχνότητες.

Σχήμα : Κώνοι ηχείων
16/9/16.http://img.weiku.com/waterpicture/2012/1/5/18/18inch_WOOFER_speaker_cone_W
1810001__634614404162454023_1.jpg



Ηχεία

ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NXT)

με

χρησιμοποιούνται

επίπεδη
στα

οθόνη

και

αυτοκίνητα

ελάχιστο
πίσω

πάχος

από

τα

(0.3mm).

Συνήθως

προσκέφαλά

τους,

ενσωματώνονται στο ταμπλό, στις πόρτες και ως εσωτερικά εξαρτήματα. Ο ήχος
τους είναι πολύ ποιοτικός, σε σχέση με τα παραδοσιακά ηχεία τύπου κώνου.
Έχουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων και ομαλό ήχο, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό,
ελαφρύ και άκαμπτο πίνακα που τίθεται σε διέγερση. Έτσι, δονείται ολόκληρη η
επιφάνεια του πίνακα του οχήματος και παράγεται ο ήχος.

Σχήμα : Πάνελ με τεχνολογία ΝΧΤ
16/9/16-https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--X4BtitUG--/18s01o7slk4cwjpg.jpg
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3.1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

𝟏𝟗

Τα ηλεκτροδυναμικά ηχεία χρησιμοποιούν ηλεκτροδυναμικά μεγάφωνα.
Αποτελούνται από ένα (ή δύο) πηνίο, το μαγνήτη και το διάφραγμα και όλα αυτά
βρίσκονται πάνω σε ένα μεταλλικό σκελετό που λέγεται σασί. Οι συχνότητες
εκπομπής κυμαίνονται από 20 Hz έως 20 kHz, δηλαδή δέκα περίπου οκτάβες.
Όσο περισσότερα μεγάφωνα υπάρξουν σε ένα ηχείο, τόσο μεγαλύτερο και
ποιοτικότερο ηχητικό φάσμα καλύπτουν. Το πηνίο φωνής βρίσκεται κεντραρισμένο
στο διάκενο μεταξύ μαγνήτη και οπλισμού και είναι το ενεργό σημείο του
μεγαφώνου. Είναι κατασκευασμένο από χαλκό ή αλουμίνιο και έχει κυκλική ή
τετραγωνική διατομή. Είναι τυλιγμένο σε ένα καλούπι από χαρτί ή αλουμίνιο και
πάνω εκεί είναι τοποθετημένος ο κώνος, μέσω του οποίου μετατρέπεται το
ηλεκτρικό ρεύμα σε ακουστική ενέργεια, χάρη στις παλινδρομικές του κινήσεις.
Το διάφραγμα είναι συνήθως κωνικής μορφής και αποτελεί το βασικό
στοιχείο ακτινοβολίας του μεγαφώνου. Μετριέται σε ίντσες και κατασκευάζεται από
διάφορα υλικά. Το μέγεθος των ταλαντώσεων που εκτελεί, εξαρτάται από το υλικό
κατασκευής του και ουσιαστικά αυτό καθορίζει την απόκριση συχνοτήτων, αφού
μέσω αυτών των ταλαντώσεων παράγονται οι διάφορες συχνότητες. Έτσι, τα
μαλακά υλικά είναι για τις χαμηλές συχνότητες (500 – 900 Hz) και τα σκληρά για
τις υψηλές (πάνω από 1kHz). Επίσης, το διάφραγμα έχει σύστημα ανάρτησης, για
να περιορίζονται οι κινήσεις, που ξεφεύγουν από τις κάθετες κινήσεις που είναι
προγραμματισμένο

να

εκτελεί,

ώστε

να

αποφευχθούν

οι

αρμονικές

παραμορφώσεις.

19. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
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Όσον αφορά στο ρόλο του μαγνήτη, είναι να παρέχει όσο το δυνατόν πιο
σταθερό μαγνητικό πεδίο, μέσα στο οποίο θα κινείται το πηνίο φωνής.
Τέλος, παρατηρείται ότι το πηνίο φωνής παράγει θερμότητα κατά τη
λειτουργία του. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
πολύωρης λειτουργίας της συσκευής με μεγάλη ισχύ, αλλά διορθώνεται με την
χρήση των κατάλληλων μαγνητικών υγρών. Έτσι, όσο πιο βελτιωμένο υγρό
χρησιμοποιηθεί, τόσο μικρότερες μηχανικές απώλειες θα υπάρξουν.

Σχήμα : Τομή ηλετροδυναμικού μεγαφώνου.
Διακρίνονται : (1) Μαγνήτης, (2) Κώνος, (3) Περιμετρική ανάρτηση, (4) Διάφραγμα,
(5) Ανάρτηση, (6) Πηνίο, (7) Ηλεκτρικά καλώδια για το σήμα εισόδου, (8) Περίβλημα,
(9) Φορέας του κινούμενου πηνίου

20/9/16 http://www.prosoundengineering.gr/images/uploads/ixeia1.jpg
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3.1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

𝟐𝟎

Ο ήχος τους παράγεται από μία λεπτή ηλεκτρικά αγώγιμη μεμβράνη, που
ονομάζεται διάφραγμα. Η μεμβράνη αυτή κινείται ανάμεσα σε δύο σταθερές
μεταλλικές πλάκες, δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα και κατά επέκταση
το ηλεκτροστατικό πεδίο. Οι δύο αυτοί αγωγοί είναι όμοιοι μεταξύ τους και έχουν
τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο. Είναι επικαλυμμένοι με ανθεκτικό μονωτικό υλικό, για
αποτελεσματικότερη ηλεκτρική μόνωση και προστασία του διαφράγματος. Πάνω
στο διάφραγμα ασκείται υψηλή τάση πόλωσης. Είναι φορτισμένο σταθερά με
αντίθετο φορτίο σε σχέση με τους δύο άλλους οπλισμούς. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένα ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, το οποίο κινεί ελαφρά και
σταθερά το διάφραγμα, παράγοντας έτσι τον ήχο.
Σε αντίθεση με τα ηλεκτροδυναμικά ηχεία, τα ηλεκτροστατικά παράγουν
γραμμικότερη απόκριση συχνοτήτων σε όλο το φάσμα. Η μεμβράνη τίθεται σε
ταλάντωση κάθε φορά που έχουμε ταλάντωση του ηλεκτροστατικού πεδίου, που
δημιουργείται ανάμεσα στους δύο σταθερούς οπλισμούς. Ουσιαστικά, ο ένας
οπλισμός έλκει τη μεμβράνη και ο άλλος την απωθεί. Έχουν χαμηλό βαθμό
απόδοσης, περίπου 80-88 dB/W/m και μικρή δυναμική περιοχή. Πολλές φορές
παρουσιάζουν προβλήματα στη χωρητική συμπεριφορά, προκαλώντας αστάθειες
στον ενισχυτή, γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η χρήση
ισοσταθμιστή. Τέλος, είναι δίπολα ηχεία, δηλαδή εκπέμπουν και από τις δύο
πλευρές τους ήχο, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται καμπίνα, παρά μόνο ένα σταθερό
πλαίσιο στήριξης της μεμβράνης. Έτσι, έχουν πολύ λιγότερες παραμορφώσεις και
δεν χρωματίζουν τον ήχο, παρουσιάζοντας πολύ ελεγχόμενη απόκριση.

20. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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Επιπλέον, δεν διαθέτουν δικτυώματα διαχωρισμού crossover, γι’ αυτό τα
περισσότερα είναι πλήρους φάσματος ηχεία και δίνουν την αίσθηση ενός πιο
φυσικού και πραγματικού ήχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προκύπτουν
φασικά λάθη. Για να μπορέσουν τα ηχεία πλήρους φάσματος να έχουν όσο το
δυνατόν πιο ικανοποιητική ευαισθησία, το ιδανικό είναι να υπάρξει συνδυασμός
των μεγάλων αποστάσεων του διαφράγματος, με τη χρήση σχετικά υψηλής τάσης
πόλωσης.
Με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται να παρουσιάζουν προβλήματα
αξιοπιστίας και σταθερότητας και η απόδοσή τους να μειώνεται δραστικά. Αυτά
συμβαίνουν κυρίως λόγω των κακών συνθηκών περιβάλλοντος. Γι’ αυτό είναι
προτιμότερο τα ηχεία να είναι συνδεδεμένα με την ηλεκτρική τροφοδοσία για ένα
24ωρο, ώστε να φορτίζουν πλήρως.

Σχήμα : Ηλεκτροστατικό μεγάφωνο
Διακρίνονται : (a) Πρόσθιο πλέγμα πόλωσης, (b) Διάφραγμα, (c) Αποστάτες και (d)
Οπίσθιο πλέγμα πόλωσης.

22/9/16 http://www.prosoundengineering.gr/images/uploads/ixeia8(1).jpg
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3.1.3. ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

𝟐𝟏

Παρουσιάζουν παρόμοια αρχή λειτουργίας με τα ηλεκτροδυναμικά, με τη
διαφορά ότι χρησιμοποιούν ένα πλαστικό διάφραγμα για την παραγωγή ενέργειας.
Το διάφραγμα ταλαντώνεται μηχανικά και έχει όσο το δυνατόν μικρότερη μάζα,
ώστε να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη αδράνεια. Χρησιμοποιούν δύο επίπεδα
μαγνητοστατικά

μεγάφωνα

χαμηλών,

μεσαίων

και

υψηλών

συχνοτήτων.

Παράλληλα σε αυτή τη μεμβράνη βρίσκεται ένας μεταλλικός αγωγός, ο οποίος
μαγνητίζεται και δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο. Οι μηχανικές αυτές ταλαντώσεις
της μεμβράνης, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ήχου. Όσο πιο ισχυρό είναι
το παραγόμενο μαγνητοστατικό πεδίο, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το ηχείο. Το
φορτίο του μεταφέρεται εύκολα από τον ένα οπλισμό στον άλλο, παρουσιάζοντας
ελάχιστες διακυμάνσεις στην αντίσταση. Επίσης, δεν επηρεάζονται πολύ από την
υγρασία του περιβάλλοντος και δεν είναι πολύ συμβατά με τις χαμηλές
συχνότητες. Τέλος, μπορούν και διαθέτουν δίκτυο διαχωρισμού συχνοτήτων
crossover, για χαμηλές, μεσαίες και υψηλές συχνότητες, προκειμένου να
αποφευχθούν ανεπιθύμητοι συντονισμοί στη μεμβράνη.

Σχήμα: Μαγνητοστατικό ηχείο δύο δρόμων
2/10/16 http://avmentor.gr/photos/photos_2013/magnepan_in_greece.jpg
21. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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3.1.4. ΙΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗΧΕΙΑ

𝟐𝟐

Πρόκειται για ακριβά ηχεία τα οποία δεν έχουν καθόλου μηχανικά μέρη, αλλά
ούτε και καμπίνα. Η παραγωγή ήχου επιτυγχάνεται με την δημιουργία ηλεκτρικών
σπινθήρων μέσα στο ηλεκτρικά φορτισμένο περιβάλλον αέρα, λόγω των
θερμοκρασιακών μεταβολών του πλάσματος. Εξαιτίας του μικρού τους όγκου,
έχουμε κυρίως tweeters και mid-rangers. Έχουν ομοιόμορφη διασπορά και
παρατηρούνται μικρές παραμορφώσεις στις χαμηλές συχνότητες, λόγω του μικρού
τους μεγέθους. Το κυριότερο ελάττωμά τους είναι η παραγωγή θορύβου κατά τη
λειτουργία τους, η επικίνδυνη παραγωγή όζοντος και η ταχεία φθορά των
ηλεκτροδίων τους. Με τα κατάλληλα μέτρα όμως, αυτά τα προβλήματα μπορούν
να διορθωθούν.

3.2. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΗΧΕΙΟΥ

𝟐𝟑

ΟΡΙΣΜΟΣ
Είναι ένα από τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ηχείου. Εκφράζει
την ακουστική ένταση σε dΒ που παράγει ένα ηχείο σε απόσταση 1 μέτρου, όταν
τροφοδοτηθεί με ηλεκτρική ισχύ 1W rms. Δείχνει το βαθμό απόδοσης του ηχείου,
δηλαδή κατά πόσο αποδοτικά μπορεί να μετατρέπει τη λαμβανόμενη ηλεκτρική
ενέργεια σε ακουστική, γι’ αυτό και τα περισσότερα ηχεία αναφέρουν, αντί για τα
dB που αναπαράγουν, την ευαισθησία τους. Εκφράζεται σε dB και υπολογίζεται
από την παρακάτω σχέση:

22,23. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = log

𝑝/𝑉
20𝜇𝑃𝑎/𝑉

Όπου, p η rms ακουστική πίεση (μPa)
V η rms ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στο ηχείο
𝑉

η τάση αναφοράς.

Τα ηχεία με βάση την ευαισθησία τους χωρίζονται σε χαμηλής και υψηλής
ευαισθησίας. Το όριο ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι συνήθως τα 90 dB/w/m,
χωρίς όμως να είναι αυστηρά καθορισμένο. Στην ουσία, είναι η σχέση
κατανάλωσης ισχύος του ηχείου (Watt) και της έντασής του(dB).
Το πόσο δυνατό όμως είναι ένα ηχείο εκφράζεται πάντα από τον συνολικό
αριθμό dB που παράγει. Έτσι, μεταξύ δύο διαφορετικών ηχείων, αυτό με την
υψηλότερη ευαισθησία αναπαράγει υψηλότερη ηχητική στάθμη.
Σύμφωνα με το είδος του ηχείου έχουμε και την ανάλογη ευαισθησία.
Συνήθως, τα ηλεκτροστατικά και μαγνητοστατικά ηχεία έχουν χαμηλότερη
ευαισθησία από τα ηλεκτροδυναμικά ηχεία και τις κόρνες, όπως και τα δίπολα
ηλεκτροδυναμικά ηχεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τα αντίστοιχα
μονόπολα.
Τέλος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μεταβάλλουμε την ευαισθησία των
μεγαφώνων, σύμφωνα με το είδος τους. Κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι είναι:


H εφαρμογή ισχυρότερων μαγνητικών πεδίων στο διάκενο, για τα

ηλεκτροδυναμικά μεγάφωνα.
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Η αλλαγή της μάζας του κώνου των μεγαφώνων. Όσο μικρότερη είναι

η μάζα του κώνου, τόσο περισσότερη ευαισθησία παρουσιάζει.
Παρ’ όλα αυτά , η μεταβολή της ευαισθησίας των μεγαφώνων γίνεται με
μέτρο, γιατί με την αύξηση της ευαισθησίας προκαλείται και αυξημένη αρμονική
παραμόρφωση. Όσον αφορά στη σχέση του ενισχυτή, που θα τροφοδοτήσει το
ηχείο, με την ευαισθησία του ηχείου, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει
προσεκτική επιλογή του κατάλληλου ενισχυτή. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η
ευαισθησία αλλά και η αντίσταση του κάθε ηχείου.

3.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΕΙΟΥ

𝟐𝟒

Ο σωστός σχεδιασμός του ηχείου παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό
αποτέλεσμα, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει με προσοχή. Ο ήχος της πηγής θα πρέπει
να είναι ευκρινής, χωρίς παραμορφώσεις και σε καμία περίπτωση να μη
συντονίζεται με την καμπίνα του ηχείου.
ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΧΕΙΟΥ
Ο ρόλος της καμπίνας του ηχείου έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί
απομονώνει την οπίσθια ακτινοβολία του μεγαφώνου αλλά και λειτουργεί
ενισχυτικά για την εμπρόσθια. Όταν ένα μεγάφωνο λειτουργεί ελεύθερα στο χώρο,
ακτινοβολεί από την εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά του με διαφορά φάσης 180ο.
Χωρίς όμως τη χρήση καμπίνας, ο παραγόμενος ήχος είναι ασθενέστερος και η
ηχητική ενέργεια που απελευθερώνεται τελικά είναι ελάχιστη. Με τη χρήση της
καμπίνας, αυξάνεται η αντίσταση ακτινοβολίας (R), αυξάνοντας ταυτόχρονα και
την παραγόμενη ηχητική ισχύ του ηχείου.
24. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
http://prosoundeng.gr/
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Μέσω της καμπίνας προκύπτει και η παραγωγή χρωματισμών στον
παραγόμενο ήχο, διότι η μηχανική ενέργεια εισέρχεται στο εσωτερικό της
καμπίνας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δευτερογενής ηχητική πηγή.
Το υλικό κατασκευής της καμπίνας διαφέρει ανάλογα με την κατασκευή και
το σκοπό δημιουργίας του κάθε ηχείου. Μπορεί να είναι συμπαγές υλικό με μεγάλη
περιεκτικότητα, συνθετικό ανθεκτικό υλικό για να αντέχει στους κραδασμούς,
κόντρα-πλακέ με γέμιση για καλύτερη απόσβεση κλπ. Το μόνο που αποφεύγεται
είναι η κατασκευή εντελώς μεταλλικών καμπινών, λόγω των δυσάρεστων
“κωδωνισμών” που προκαλούν.
Το στυλ της καμπίνας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με το πώς είναι
σχεδιασμένο το εσωτερικό της. Κατασκευάζονται διάφορα σχήματα, από
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μέχρι σύνθετα σχήματα. Μπορεί να διαφέρει στο
στυλ, να είναι κλειστή ή και με ανοίγματα. Κάποιες μορφές καμπίνας φαίνονται
στην παρακάτω εικόνα.

Σχήμα : Διάφορα στυλ καμπίνας, ανοιχτού και κλειστού τύπου, αλλά και καμπίνες με
ενίσχυση των μπάσων και με δύο δρόμους.

30/10/16 http://www.djshop.gr/Uploads/EditorImages/14358/kataskeui-leitourgia-hxeiwn-07.jpg.gif
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Τα υλικά κατασκευής του εσωτερικού της καμπίνας έχουν ηχοαπορροφητικές
ικανότητες. Κάποια ηχοαπορροφητικά υλικά είναι: ο υαλοβάμβακας, η τσόχα, το
αφρολέξ(διογκωμένη πολυουρεθάνη ανοικτών κυψελών), η συνθετική βάτα κλπ.
Κατασκευάζονται με σκοπό να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσβεση
στους συντονισμούς του εσωτερικού αέρα της καμπίνας. Το πάχος και η ποιότητα
του απορροφητικού υλικού είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την
αποτελεσματικότερη μείωση της οπίσθιας ηχητικής ακτινοβολίας και τον
διαχωρισμό της από την εμπρόσθια ακτινοβολία. Επιδιώκεται πάντα η μείωση των
μηχανικών κραδασμών και των στάσιμων κυμάτων μέσα στην καμπίνα, αλλά και η
κατάλληλη

διάχυσή

τους

έξω

από

αυτήν.

Γι’

αυτό

πολλές

φορές,

χρησιμοποιούνται πρισματικές σπογγώδεις προεξοχές, ώστε να προκαλούν
πολλαπλές ανακλάσεις σε τυχαίες κατευθύνσεις. Έτσι, διαχέεται ο ήχος,
απορροφάται από τις εσωτερικές επιφάνειες και μειώνονται οι πιθανότητες
δημιουργίας στάσιμων κυμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η εσωτερική επένδυση πρέπει να
γίνεται με μέτρο για να μην υπάρχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή πολύ
έντονος υποβιβασμός της έντασης και αναποτελεσματική εξασθένηση των
στάσιμων κυμάτων.

Σχήμα : Ηχοαπορροφητικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επένδυση στο
εσωτερικό της καμπίνας.
5/11/16 http://nesoundproofing.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/03/peli-1120-foam-set-1087-p.jpg
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Το είδος της καμπίνας επηρεάζει επίσης και την απόκριση συχνοτήτων,
κυρίως στις χαμηλές συχνότητες. Το ίδιο μεγάφωνο ανάλογα με την καμπίνα που
τοποθετείται, έχει τις ανάλογες αποκρίσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα : Μεταβολή της απόκρισης συχνοτήτων, ανάλογα με το είδος της καμπίνας. Παρατηρείται
ενίσχυση του μπάσου (bass reflex)
14/8/16 http://www.djshop.gr/dt/kataskeui-leitourgia-ixeion-14358.htm?lang=el&path=1175383100

Η σχεδίαση της καμπίνας έχει σκοπό την αποφυγή, όσο το δυνατόν,
περισσότερης ύπαρξης χρωματισμών στον παραγόμενο ήχο, αλλά και την
ελεγχόμενη ενίσχυση και εξασθένιση συγκεκριμένων συχνοτήτων. Στόχο έχει την
βελτίωση της διαύγειας και της απόδοσης του ηχείου.
Στην κατασκευή της καμπίνας επιδιώκονται τα εξής :


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

Επιτυγχάνεται με τη χρήση εγκάρσιων ενισχύσεων μεταξύ των απέναντι
τοιχωμάτων, με την υποδιαίρεση του εσωτερικού χώρου της καμπίνας, με την
χρήση κατάλληλων υλικών που αυξάνουν την αδράνεια των τοιχωμάτων στις
δονήσεις αλλά και με το σχηματισμό πολλαπλών στρώσεων με διαφορετικά υλικά
στα τοιχώματα της καμπίνας, όπως φύλλα πίσσας, μολύβδου, ειδικά ελαστομερή
κλπ.
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Με την τοποθέτηση εγκάρσιων ηχοαπορροφητικών υλικών αλλά και τη
χρήση διαφορετικού πάχους τοιχωμάτων στην καμπίνα, αρμονικά κατανεμημένα
μεταξύ τους. Συνήθως κυμαίνονται στα 0,5 έως 0,6 cm.
Η μορφή της καμπίνας παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία στάσιμων
κυμάτων στο εσωτερικό της. Για την αποφυγή τους, η καμπίνα δεν θα πρέπει να
είναι σε μορφή κύβου, να έχει παράλληλες επιφάνειες και οι διαστάσεις της να
είναι αρμονικά ασυσχέτιστες μεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο κατασκευάζονται
ασύμμετρες καμπίνες όπως τραπεζοειδείς, πολυγωνικές, σφαιρικές κλπ. Οι
καμπίνες σε σχήμα κύβου (καμπίνες με γωνίες) έχουν μέγιστο πλάτος απόκρισης
συχνοτήτων, ενώ οι σφαιρικές αποτελούν το πιο ιδανικό σχήμα, το οποίο όμως
είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες διαστάσεις
με τις οποίες μπορούν να αποφευχθούν τα στάσιμα κύματα. Συνήθως, τα ηχεία με
στενή πρόσοψη και μεγάλο βάθος καμπίνας παρουσιάζουν καλύτερη διασπορά,
έχοντας έτσι ευρύτερο στερεοφωνικό αποτέλεσμα.
Αναλόγως με τις διαστάσεις του ηχείου ευνοούνται και οι αντίστοιχες
συχνότητες. Τα ηχεία μικρών διαστάσεων αποδίδουν χαμηλότερη ένταση στους
χρωματισμούς και έχουν μεγαλύτερη απόσβεση στις ιδιοσυχνότητές τους, δεν
έχουν όμως μεγάλη απόδοση στις χαμηλές συχνότητες. Τα ηχεία

μεγάλων

διαστάσεων, με βάθος στην καμπίνα, παρουσιάζουν χαμηλή ευαισθησία, όμως
έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις στις χαμηλές συχνότητες. Επίσης,

λόγω της

μεγάλης έντασης ισχύος που δέχονται, παρουσιάζεται ο κίνδυνος της δημιουργίας
παραμορφώσεων.
Υπάρχουν

τρόποι με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν τα διάφορα

προβλήματα που παρουσιάζονται στα ηχεία, ανάλογα με τον όγκο της καμπίνας
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τους. Έτσι, τα μικρά σε όγκο ηχεία μπορούν να παράγουν ικανοποιητικά χαμηλές
συχνότητες με διάφορους τρόπους, όπως με την τοποθέτηση των ηχείων στις
γωνίες του χώρου ακρόασης, με τη χρήση των κατάλληλων ισοσταθμιστικών
φίλτρων, με τη βοήθεια της τεχνολογίας bass reflex κλπ. Χωρίς όμως να
απορρίπτουμε την πιθανότητα δημιουργίας άλλων προβλημάτων με αυτές τις
αλλαγές. Τέλος, ο κίνδυνος των παραμορφώσεων των συχνοτήτων παραγωγής
στα ηχεία με μεγάλο όγκο, μπορεί να διορθωθεί με τεχνικές κινητικής ανάδρασης
(motional feedback).
Το μπροστινό τοίχωμα του ηχείου, στο οποίο στηρίζονται τα μεγάφωνα,
λέγεται μπάφλα (baffle ή panel). Έχει μεγαλύτερο πάχος και διαφορετικό υλικό
κατασκευής από την υπόλοιπη καμπίνα. Σκοπός της είναι η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απορρόφηση των μηχανικών κραδασμών, που προκαλούν τα
μεγάφωνα. Πρέπει να έχει μεγάλη αδράνεια, για να συντονίζεται όσο γίνεται πιο
λίγο. Πολλές είναι οι φορές που κατασκευάζονται διπλής επίστρωσης μπάφλα, με
διαφορετικά αδρανή υλικά και με τη χρήση αποσβεστικών υλικών ανάμεσα στις
δύο αυτές στρώσεις.
Η κύρια συχνότητα που συντονίζει την καμπίνα επηρεάζεται άμεσα από τις
διαστάσεις της μπάφλας. Όσο μεγαλύτερη σε ύψος και πλάτος είναι η μπάφλα,
τόσο υψηλότερη συχνότητα συντονισμού έχουμε και όσο μεγαλύτερο είναι το
πάχος της τόσο μεγαλύτερο συντονισμό έχουμε, ιδιαίτερα στις χαμηλές
συχνότητες.
Στη μεταβολή του συντονισμού του ηχείου, σημαντικό ρόλο παίζει η
τοποθέτηση του μεγαφώνου για χαμηλές συχνότητες πάνω στη μπάφλα. Οι
αποστάσεις των μεγαφώνων από τις άκρες της μπάφλας πρέπει να διαφέρουν
όσο γίνεται περισσότερο μεταξύ τους και τα μεγάφωνα να είναι ομοιόμορφα
τοποθετημένα μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει μέγιστη διάχυση της μηχανικής
ενέργειας από τον σκελετό του μεγαφώνου προς το υλικό της καμπίνας. Συνήθως,
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τα μεγάφωνα απέχουν μεταξύ του ¼

και ½ του ύψους της καμπίνας. Έτσι,

υπάρχουν πολλοί τρόποι να τοποθετηθούν οι μονάδες των μεγαφώνων μεταξύ
τους πάνω στην καμπίνα, όπως

για παράδειγμα τα μεγάφωνα να έχουν

αλληλοεπικαλυπτόμενη επιφάνεια στήριξης, να τοποθετούνται παράκεντρα ή
κατοπτρικά.
Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, σημαντικό ποσοστό κραδασμών
μεταφέρεται από το έδαφος στο ηχείο. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν κατασκευαστεί
ηχεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απομονώνονται μηχανικά και να
στηρίζονται πάνω σε ειδικές αποσβεστικές επιφάνειες. Αναλόγως με τον τύπο του
ηχείου χρειάζεται και διαφορετικός τύπος βάσης, ώστε κάθε φορά να
εξασφαλίζεται η καλύτερη μηχανική απομόνωση από τους ανεπιθύμητους
κραδασμούς και να βελτιώνεται η ποιότητα του ήχου. Τέλος, σημαντικό είναι το
κέντρο βάρους της καμπίνας να βρίσκεται χαμηλά, ώστε να της προσδίδει
σταθερότητα και περισσότερη αδράνεια.
Συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο της περίθλασης πάνω στο ηχείο. Πρόκειται
για τη δημιουργία χρονικά καθυστερημένων δευτερογενών ηχητικών πηγών, οι
οποίες έχουν προκληθεί από ασυνέχειες της καμπίνας, όπως γωνίες, ακμές,
εσοχές κλπ. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την κατάλληλη επιλογή
του σχήματος της καμπίνας, της διάταξης των μεγαφώνων και του εξωτερικού
καλουπιού της καμπίνας (γωνίες, άκρες, κλίσεις). Έτσι, ο καθυστερημένος ήχος
προκαλεί συμβολή με τον απευθείας ήχο από την πηγή, με αποτέλεσμα την
ύπαρξη χρωματισμών στο συνολικό αποτέλεσμα. Παρατηρείται κυρίως στα ηχεία
με στενότερη κατασκευαστικά μπάφλα στις υψηλές συχνότητες. Για την αποφυγή
αυτού του φαινομένου απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της καμπίνας.
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Σχήμα : Ο απευθείας ήχος (Direct sound) από την πηγή και το φαινόμενο της περίθλασης από τις
ακμές της καμπίνας του ηχείου (Diffracted sound from cabinet Edge) και από το μεγάφωνο για τις
υψηλές συχνότητες (Diffracted sound from tweeter faceplate).
9/8/16 http://www.soundenvironments.org/images/ig/DiffractionDiagram.jpg

3.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΗΧΕΙΟΥ

𝟐𝟓

Παρακάτω αναλύονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της καμπίνας του
ηχείου.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΗΧΕΙΟΥ (𝒇𝒄 )
Πρόκειται για τη συχνότητα η οποία συντονίζει το ηχείο. Στα ηχεία κλειστού
τύπου, είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου της καμπίνας. Με την ελάττωση του
όγκου, αυξάνεται η ιδιοσυχνότητα του συντονισμού, γιατί επηρεάζεται η
σκληρότητα του εμπεριεχομένου αέρα. Στα ανοιχτού τύπου ηχεία, η μείωση της
ιδιοσυχνότητας επιτυγχάνεται με την ελάττωση της διατομής και την αύξηση του
μήκους του σωλήνα. Γι’ αυτό το λόγο μπορούν και παράγουν χαμηλότερες
ιδιοσυχνότητες, σε σχέση με τα κλειστού τύπου ηχεία. Για την παραγωγή εξίσου
χαμηλών συχνοτήτων και από τα κλειστού τύπου ηχεία, πρέπει να αυξηθεί ο όγκος
του ηχείου.
25. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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Η απόκριση συχνότητας του μεγαφώνου και η συχνότητα συντονισμού του
ηχείου είναι διαφορετικές. Η συχνότητα συντονισμού του ηχείου διαπιστώνεται
όταν το ηχείο είναι μέσα στην καμπίνα. Φαίνεται από τη βύθιση μεταξύ των δύο
υψωμάτων, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και ξεχωρίζει από τη συχνότητα
του ελεύθερου μεγαφώνου.

Σχήμα : Η απόκριση συχνότητας του μεγαφώνου όταν είναι ελεύθερο στο χώρο και η απόκριση
συχνότητας με το μεγάφωνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.
13/8/16 http://www.djshop.gr/dt/kataskeui-leitourgia-ixeion-14358.htm?lang=el&path=1175383100

ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Κατά τον συντονισμό του ηχείου προκαλείται απόσβεση των ταλαντώσεων,
ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες. Ουσιαστικά, δείχνει την αντίσταση κατά τον
συντονισμό του ηχείου και οφείλεται σε διάφορα αίτια, όπως τριβές, απώλειες κλπ.
Η τιμή της αλλάζει με τη μεταβολή της μάζας του διαφράγματος, των μηχανικών
τριβών και του ακουστικού όγκου του ηχείου. Παρακάτω φαίνεται η τομή της
καμπίνας ενός κλειστού τύπου ηχείου. Η συχνότητα συντονισμού του μεγαφώνου
𝑓 πρέπει να συντονιστεί με τη συχνότητα εκπομπής των κυμάτων, που βγαίνουν
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από την οπή του ηχείου χαμηλά. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται
απορροφητικά υλικά στα τοιχώματα της καμπίνας. Έτσι, μειώνονται τα στάσιμα
κύματα και απορροφούνται οι εσωτερικές ανακλάσεις.

Σχήμα : Τομή καμπίνας ηχείου
13/8/16 http://www.djshop.gr/dt/kataskeui-leitourgia-ixeion-14358.htm?lang=el&path=1175383100

3.5. ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

𝟐𝟔

Το ηχείο της κατασκευής θα είναι κλειστού τύπου ηχείο ή αλλιώς ακουστικής
ανάρτησης. Η καμπίνα του θα είναι απόλυτα κλειστή αεροστεγώς, ώστε να
υπάρχει πλήρης απομόνωση της οπίσθιας ακτινοβολίας. Τα δύο ηχητικά κύματα
θα πρέπει να είναι σε φάση (συμφασικά) για την αποφυγή της αλληλοαναίρεσης.
Για την βέλτιστη απόδοση του ηχείου, πρέπει να γίνει κατάλληλη επιλογή
του όγκου της καμπίνας και σωστός υπολογισμός των οπών του. Στόχος είναι να
επιτευχθεί κατάλληλος συνδυασμός των εμπρόσθιων, αλλά και των οπίσθιων
κυμάτων του μεγαφώνου .
26. Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.
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Όλοι οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν σε πραγματικές συνθήκες, με το
μεγάφωνο μέσα στην καμπίνα. Έτσι, η συμπεριφορά του ήχου θα είναι όμοια με τη
συμπεριφορά που θα έχει στο τέλος της κατασκευής. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο ήχος θα διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
μελέτη της συμπεριφοράς του ήχου εκ των προτέρων.

Σχήμα : Τα οπίσθια κύματα ήχου τείνουν να ακυρώνουν τα εμπρόσθια.
13/8/16 http://www.djshop.gr/dt/kataskeui-leitourgia-ixeion-14358.htm?lang=el&path=1175383100

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μεγαφώνου είναι:


Η συχνότητα ιδιοσυντονισμού σε ελεύθερο χώρο 𝑓



Ο συντελεστής ποιότητας συντονισμού 𝑄



Ο ισοδύναμος όγκος αέρα 𝑉

Συνδέονται μεταξύ τους με τις ακόλουθες σχέσεις :

𝑓 =

και

𝐹=

όπου, 𝑓 η ιδιοσυχνότητα συντονισμού του συστήματος καμπίνας μεγαφώνου
𝑚

η μάζα της μονάδας με όλα τα παλλόμενα τμήματα
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𝑚

η μάζα του ισοδύναμου φορτίου του αέρα (radiation mass) της

μονάδας μεγαφώνου
𝑆

η σκληρότητα των αναρτήσεων

𝑆

η σκληρότητα του εμπεριεχόμενου αέρα

Η τιμή του λόγου 𝐹 στα ηχεία κλειστού τύπου είναι συνήθως μικρή 𝐹~50 σε
σχέση με τα ηχεία ανοιχτού τύπου, όπου 𝐹~100.
Η συχνότητα συντονισμού που θα παράγει το ηχείο είναι ανάλογη με την οπή
της καμπίνας στη βάση της και του όγκου της. Ο υπολογισμός των διαστάσεων
που θα χρειαστούν για την κατασκευή της καμπίνας, θα πραγματοποιηθεί με τη
βοήθεια προγραμμάτων, τα οποία υπολογίζουν τις διαστάσεις σύμφωνα με τις
επιθυμίες του κατασκευαστή.

Σχήμα: Σχεδιασμός καμπίνας του ηχείου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

2/12/16 http://www.downloadcollection.com/graphics/largeimages/box_designer_gold_edition679296.jpeg
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3.5.1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

𝟐𝟕

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή της κατασκευής αυτού
του τύπου ηχείου είναι οι εξής:


Για τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης ενός χώρου, προκειμένου να

γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές μέσα σε αυτόν, ώστε τελικά να υπάρξει η καλύτερη
πιθανή διαδοχή του ήχου.


Για την αξιολόγηση της ποιότητας της ηχομόνωσης που επιτυγχάνεται σε ένα

χώρο, ανάλογα με τα υλικά και το λόγο κατασκευής του χώρου.
Η μέτρηση της αντήχησης με τη χρήση μιας ιδανικής πηγής ήχου, όπως
αυτής της κατασκευής της πηγής, είναι η πιο ποιοτική και αποτελεσματική. Στην
περίπτωση που οι μετρήσεις γίνουν με τη μέθοδο πυροβολισμού, προκύπτουν
πολλά μειονεκτήματα, παρ’ όλο που είναι μια πολύ πρακτική και οικονομική λύση.
Συγκεκριμένα, τα μειονεκτήματα που μας οδήγησαν στην κατασκευή της
δωδεκάεδρης πηγής ήχου, για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, έναντι της
χρήσης της μεθόδου «πυροβολισμού» είναι τα εξής:


Η ηχητική ενέργεια την οποία εκπέμπει ο παλμός του πυροβολισμού, δεν

είναι επαρκής στις χαμηλές συχνότητες, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να δώσει
την επαρκή ηχητική στάθμη, που απαιτεί για τον υπολογισμό του χρόνου
αντήχησης στις χαμηλές ζώνες συχνοτήτων.


Το σήμα που αναπαράγεται δεν είναι ακριβές, περιορίζοντας έτσι τη

δυνατότητα επανάληψης της μέτρησης και καταφεύγοντας στη χρήση του μέσου
όρου μεμονωμένων μετρήσεων.

27. http://www.euphonia.fr/pdf/gsr_eng.pdf
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Δεν είναι δυνατή η διατήρηση της ηχητικής ενέργειας σε ένα σταθερό ηχητικό

επίπεδο (steady state), παρά μόνο η ηχητική απόκριση που έχει στο χώρο αυτό.


Επιβαρύνει

ιδιαίτερα

το

σύστημα

ηχομέτρησης,

λόγω

του

υψηλού

συντελεστή κορύφωσης (crest factor).
Η

πανκατευθυντική πηγή της κατασκευής θα περιλαμβάνει τις εξής

δυνατότητες:


Παρέχει ακουστικό κορεσμό στο χώρο. Θα έχει τόση ηχητική στάθμη, ώστε

να μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος αντήχησης (RT, RΤ60). Σε αντίθεση με τις
άλλες ηχητικές πηγές, που έχουν συνήθως τη δυνατότητα να αυξήσουν την
ηχητική πίεση σε στάθμη άνω των 60dB από τον θόρυβο βάθους, μόνο σε πολύ
μικρούς χώρους.


Περιορίζει το άμεσο ηχητικό πεδίο εκπομπής όσο πιο πολύ γίνεται. Με άλλα

λόγια, η άμεση ακτινοβολία που εκπέμπει η πηγή δεν επικρατεί έναντι των
καθυστερημένων ανακλάσεων, που προκύπτουν από τους τοίχους. Αυτό
επιτυγχάνεται διότι η πηγή ήχου δεν είναι καθόλου κατευθυντική.
Για να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος της κατευθυντικότητας της πηγής, η μέτρηση
της στάθμης της ηχητικής πίεσης (SPL) πρέπει να γίνει ως εξής:


Μέτρηση του ελεύθερου πεδίου



Μέτρηση της πίεσης ήχου σε απόσταση 1.5m



Για να γίνει test signal με λευκό ή ροζ θόρυβο



Λήψη μέτρησης ανά 1/3 της οκτάβας ή ανά οκτάβα
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3.5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΗΣ ΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

𝟐𝟖

Για να θεωρηθεί μια πηγή πανκατευθυντική, πρέπει οι τιμές της
κατευθυντικότητας (DI ) να κυμαίνονται στο εύρος συχνοτήτων 100Hz-630 Hz,
μεταξύ των ορίων των ±2dB. Προκύπτουν από τον εξής τύπο:

𝐷𝐼 = 𝐿

όπου 𝐿
και 𝐿

−𝐿

το μέσο ενεργειακό επίπεδο για τις 360
οι μέσες τιμές για τις 30

Η σχεδίαση της πηγής έγινε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο, που έχει
επιβληθεί από τις UNI EN ISO140-X και ISO 3382. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 140, η εκπομπή μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πανκατευθυντική,
όταν οι DI τιμές βρίσκονται μέχρι ±2dB μεταξύ των ορίων των 100Hz-630 Hz.
Στην περιοχή των 630 Hz έως 1000Hz, τα όρια αυξάνονται γραμμικά από ±2dB σε
±8dB και στη συνέχεια από τα 1000Hz έως 5kHz έχουν τιμές των ±8dB, όπως
φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

28. http://www.euphonia.fr/pdf/gsr_eng.pdf
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Σχήμα : Τα όρια μέσα στα οποία μια πηγή θεωρείται ως πανκατευθυντική, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO140.

20/10/16 http://www.euphonia.fr/pdf/gsr_eng.pdf

Σχετικά με το πρότυπο ISO 3382 , η ακτινοβολία του μπορεί να θεωρείται
πανκατευθυντική, όταν οι τιμές DI βρίσκονται μέσα στο εύρος των 125Hz - 500Hz,
με τιμές ±1dB γύρω από αυτό το φάσμα. Στις συχνότητες από 1kHz έως 2kHz, τα
όρια αυξάνονται γραμμικά από ±1dB σε ±5dB, ενώ για τα 4kHz παίρνουν τιμές
±6dB, όπως φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Σχήμα : Τα όρια μέσα στα οποία μια πηγή θεωρείται ως πανκατευθυντική, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 3382.

20/10/16 http://www.euphonia.fr/pdf/gsr_eng.pdf
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Καταληκτικά συμπεραίνουμε ότι, για να είναι ικανή η πηγή της κατασκευής να
πραγματοποιήσει τις επιθυμητές μετρήσεις πρέπει να έχει τα εξής:


Υψηλή σε ένταση ισχύ.



Τις απαραίτητες διαστάσεις σύμφωνα με τους υπολογισμούς που θα έχουν γίνει.



Εκπομπή ήχου προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να συνδυαστούν και να συνυπολογιστούν
μεταξύ τους, ώστε να βρεθεί μια μέση λύση, για το λόγο ότι είναι ανεξάρτητα το
ένα από το άλλο.

3.5.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ THIELE - SMALL

𝟐𝟗

Για το σχεδιασμό μιας καμπίνας ακουστικής ανάρτησης ενός ηχείου, που
προορίζεται για αναπαραγωγή χαμηλών συχνοτήτων, είναι απαραίτητος ο
υπολογισμός των παραμέτρων Thiele – Small. Οι κυριότεροι από αυτούς
αναλύονται παρακάτω και είναι αυτοί που θα λάβουμε υπ’ όψιν μας για την
κατασκευή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( 𝒇𝒔 )
Πρόκειται για τη συχνότητα συντονισμού του μεγαφώνου στον ελεύθερο χώρο. Το
σημείο στο οποίο η κινούμενη μάζα του μεγαφώνου αρχίζει να ισορροπεί με τη
δύναμη της περιμετρικής ανάρτησης, κατά τη διάρκεια της κίνησής της.

29. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
Σαπουντζής Παύλος, Live Sound Μιξάροντας θεωρία με πράξη, Αθήνα : Εκδόσεις 𝜋 , 2015
Dickason Vance, The Loudspeaker Design Cookbook, Peterborough, New Hampshire, USA: Audio Amateur
Press, 1997.

78

Σχήμα: Η αντίσταση του μεγαφώνου σε σχέση με τη συχνότητα παραγωγής σε ελεύθερο πεδίο.
Σαπουντζής Παύλος, Live Sound Μιξάροντας θεωρία με πράξη, Αθήνα : Εκδόσεις 𝜋 , 2015

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( Q )
Ο συντελεστής ποιότητας (𝑄 ) του μεγαφώνου, εκφράζει το λόγο της ενέργειας
που αποθηκεύεται στο σύστημα κατά τον συντονισμό, προς τη συνολική ενέργεια
που του παρέχεται. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής ποιότητας, τόσο πιο
έντονος είναι ο συντονισμός σε ένα μικρό εύρος συχνοτήτων. Αντίστοιχα, όσο πιο
μεγάλος είναι, τόσο πιο ήπιος συντονισμός συναντάται και σε μεγαλύτερο φάσμα
συχνοτήτων. Ο συνολικός συντελεστής ποιότητας απαρτίζεται από άλλους δύο
συντελεστές, τον μηχανικό συντελεστή ποιότητας ( 𝑄

) και τον ηλεκτρικό

συντελεστή ποιότητας (𝑄 ). Ουσιαστικά, το (𝑄 ) είναι το συνολικό φορτίο του
μετατροπέα στην ( 𝑓 ), μαζί με τις μηχανικές απώλειες και τα (𝑄

) και (𝑄 )τα

φορτία του μετατροπέα, μόνο για τους μηχανισμούς της μηχανικής και
ηλεκτρομαγνητικής απώλειας αντιστοίχως.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( 𝑹𝒆 )
Είναι η αντίσταση του πηνίου του μεγαφώνου. Μετριέται με πολύμετρο και είναι
πάντα μικρότερη από την αντίσταση του μεγαφώνου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( 𝑳𝒆 )
Δείχνει την αυτεπαγωγή του πηνίου φωνής και μετριέται σε millihenries (mH). Όσο
αυξάνεται η τιμή της αυξάνεται και η αντίσταση 𝑅 , διότι ενεργεί πάνω στο πηνίο
φωνής.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( 𝑽𝑨𝑺 )
Εκφράζει τον όγκο του αέρα που συμπιέζεται μέσα στην καμπίνα. Συχνά η τιμή της
μεταβάλλεται σύμφωνα με τις αλλαγές πίεσης του αέρα σε σχέση με την υγρασία
και τη θερμοκρασία, γι’ αυτό και αποτελεί μέτρο της ακαμψίας του μεγαφώνου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ( 𝑺𝑫 )
Το εμβαδόν της επιφάνειας του κώνου σε τετραγωνικά μέτρα (m).

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Usable Frequency Range)
Τα φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιεί το μεγάφωνο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Power Handling)
Βοηθά στη σωστή επιλογή μεγαφώνου για την καμπίνα, διότι δείχνει την ισχύ που
μπορεί να διαχειριστεί ένα μεγάφωνο. Προτιμητέο είναι να επιλεχθεί μεγάφωνο
που να μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ από την επιθυμητή, ώστε να
υπάρχει περιθώριο ασφάλειας.
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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ (Sensitivity)
Εκφράζει την απόδοση και το επίπεδο στάθμης του μεγαφώνου, συγκριτικά με την
ισχύ εισόδου.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Επειδή δεν είναι εφικτή η κατασκευή ενός μεγαφώνου που να καλύπτει όλο το
ηχητικό φάσμα σε ένα ηχητικό σύστημα, κατασκευάστηκαν δύο ειδών μεγάφωνα,
ανάλογα με τον τρόπο εκπομπής τους. Έτσι, υπάρχουν τα ομοαξονικά μεγάφωνα,
με εκπομπή υψηλών και χαμηλομεσσαίων συχνοτήτων από τον ίδιο άξονα και τα
μεγάφωνα με εκπομπή συχνοτήτων από διαφορετικά σημεία, τα οποία
παρουσιάζουν και κάποια χρονική καθυστέρηση στα αυτιά του ακροατή, λόγω της
απόστασης των αξόνων από τις χοάνες των μεγαφώνων.

Σχήμα: Ακρόαση από ομοαξονικό μεγάφωνο (αριστερά της εικόνας) και ακρόαση με δύο
διαφορετικά σημεία εκπομπής (δεξιά της εικόνας), τα οποία όπως φαίνεται στην εικόνα
παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση.
Σαπουντζής Παύλος, Live Sound Μιξάροντας θεωρία με πράξη, Αθήνα : Εκδόσεις 𝜋 , 2015
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

𝟑𝟎

Οι βασικοί παράμετροι ενός μεγαφώνου είναι η συχνότητα μηχανικού
συντονισμού του μεγαφώνου στον ελεύθερο χώρο ( f s ), ο συντελεστής ποιότητας
(𝑄 ) και ο ισοδύναμος όγκος αέρα ( V AS ). Υπολογίζονται με τους εξής τύπους:

𝑓 =

,

όπου, k η ακαμψία του διαφράγματος
και 𝑀

η μάζα του διαφράγματος

𝑉

= 1.4𝑥10 𝑆 𝐶

,

με (𝑆 ) την ενεργή επιφάνεια του μεγαφώνου, η οποία ισούται με 𝑆

= 𝜋𝛼 ,

όπου (α) η ακτίνα του μεγαφώνου.

𝑄

=(

,

)

με τιμές (𝑄 ) από 0,2 ως 1,0.

Η τιμή του συνολικού συντελεστή ποιότητας καθορίζεται κυρίως από τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του μεγαφώνου, διότι ο ηλεκτρικός συντελεστής έχει
πολύ μικρή τιμή.
Αντί της ακαμψίας χρησιμοποιείται ο αντίστροφος όρος της ενδοτικότητας
(𝐶

), η οποία εκφράζει τη μετατροπή του διαφράγματος σε m και ισούται με

𝐶

= 1 𝑘.

30. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
Dickason Vance, The Loudspeaker Design Cookbook, Peterborough, New Hampshire, USA: Audio Amateur
Press, 1997.
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Άλλη μία σημαντική παράμετρος των μεγαφώνων είναι η αποδοτικότητα (η).
Ισούται με το λόγο της ακουστικής ισχύος που εκπέμπει το μεγάφωνο, προς την
ηλεκτρική ισχύ που του παρέχεται στους ακροδέκτες του. Εκφράζεται σε λίτρα και
οι τιμές του κυμαίνονται από 0,2 έως 1% και υπολογίζεται από την παρακάτω
σχέση:

𝜂 = 9,6𝑥10

𝑓 𝑉
𝑄

Τέλος, η ευαισθησία του μεγαφώνου αποτελεί άλλη μία παράμετρο που
πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές χώρων μεγαφώνων. Εκφράζει τη στάθμη
πίεσης για ηλεκτρική ισχύ 1W σε απόσταση 1m από τον κάθετο άξονα. Η τιμή της
εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης σύμφωνα με τη σχέση :

𝐿 = 112 + 10 log

3.6.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

𝜂 (𝑑𝐵/𝑊/𝑚)

𝟑𝟏

Τα μεγάφωνα όταν εκπέμπουν ελεύθερα στο χώρο, τα ηχητικά του κύματα
διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση
του μεγαφώνου, ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες.
Η σχεδίαση καμπίνας σε ένα μεγάφωνο έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το
μειονέκτημα, να βελτιώσει δηλαδή την απόδοση του μεγαφώνου στις χαμηλές
συχνότητες. Γι’ αυτό το λόγο, ονομάζεται και καμπίνα ακουστικής ανάρτησης. Το
σχήμα της καμπίνας της κατασκευής επιλέχθηκε να είναι κανονικό πολύεδρο, με
σκοπό να εκπέμπει απόλυτα συμμετρικά τον ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις και
να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση των χαμηλών
συχνοτήτων.
31. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
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3.6.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

𝟑𝟐

Το ηχείο της κατασκευής θα είναι δωδεκάεδρο, ένα πολύεδρο με δώδεκα
έδρες. Κάθε του έδρα είναι ένα κανονικό πεντάγωνο και όλες μαζί ενώνονται ανά
τρεις σε κάθε κορυφή του.

Σχήμα : Τρισδιάστατο σχήμα δωδεκαέδρου
16/8/16 https://upload.wikimedia
wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Dodecahedron
Dodecahedron.svg/200pxDodecahedron.svg.png

Η διαδικασία σχεδίασης έχει τα εξής στάδια:


Αρχικά, γίνεται η επιλογή του συντελεστή ποιότητας (𝑄 ).. Στην κατασκευή μας
έχουμε επιλέξει την τιμή 0,7.



Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο λόγος (α) των συντελεστών ποιότητας και ο όγκος ((𝑉 )
της καμπίνας από τις σχέσεις
σχέσεις:

𝑎=(


) − 1

και

𝑉 =

Μετέπειτα, υπολογίζεται η συχνότητα συντονισμού του συστήματος καμπίνας
καμπίναςμεγαφώνου,, η οποία δίνεται από τη σχέση
σχέση:

𝑓 = √1 + 𝑎𝑓


Τέλος, υπολογίζεται η συχνότητα αποκοπής (-3dB cutoff point) 𝑓

, διότι κατά την

έξοδο του ήχου το σύστημα χάνει 3
3dB, όπου σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους
έχουμε:
32. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
Dickason Vance, The Loudspeaker Design Cookbook
Cookbook,, Peterborough, New Hampshire, USA: Audio Amateur
Press, 1997.
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𝑉 =

→𝑓 =

𝑓 →𝑓

= 𝑀𝑓 ,

όπου, (Μ) ο τυπικός συντελεστής που παίρνει τιμές ανάλογα με την τιμή του 𝑄 .
𝑸𝑻𝑪

τυπικές τιμές συντελεστή Μ

0,5

1,5538

0,577

1,2725

0,6

1,2091

0,707

1,0

0,8

0,8972

0,9

0,8295

1,0

0,7862

1,1

0,7567

1,2

0,7358

1,3

0,7203

1,4

0,7086

1,5

0,6993

Σχήμα: Πίνακας διαφόρων τιμών συντελεστή Μ
Σάγος Γεώργιος, Εφαρμογές της Ηλεκτρακουστικής στο Hi-Fi. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος “Ίων”, 1998.

Έτσι, συμφώνα με το παραπάνω για 𝑄
𝑓

= 0,707 η συχνότητα αποκοπής

ταυτίζεται με την 𝑓 . Η θεωρητική απόκριση συχνοτήτων (SPL) για κλειστού

τύπου ηχείο υπολογίζεται από τη σχέση : 𝑆𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 20 log

(

)

Κατά τη λειτουργία του μεγαφώνου, η καμπύλη συχνοτήτων παρουσιάζει
μία έξαρση (hump) στην καμπύλη συχνοτήτων και εκφράζεται από την ακόλουθη
σχέση:

𝐻𝑢𝑚𝑝 (𝑑𝐵) = 20 log

.

, για 𝑄

> 0.5

Έτσι φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερο ( 𝑄 ), τόσο αυξάνεται η έξαρση στην καμπύλη.
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ

𝟑𝟑

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός δωδεκαέδρου είναι τα εξής :


Ανήκει στην κατηγορία των π
πλατωνικών στερεών.



Για έδρες έχει 12 πεντάγωνα
πεντάγωνα, με 30 ακμές και 20 κορυφές.



Κάθε κορυφή έχει μορφή όπως το παρακάτω σχήμα:



Το συζυγή του είναι εικοσάεδρο, όπως το σχήμα παρακάτω.



Το ανάπτυγμα κάθε πλευράς του είναι το σχήμα που φαίνεται παρακάτω.

Αν θεωρήσουμε (l) το μήκος της ακμής του Δωδεκαέδρου, τότε ισχύουν τα εξής:


Ακτίνα (R) περιγεγραμμένης σφαίρας
σφαίρας.

𝑅=

√3
√3
√5 𝑙 ≈ 1,401𝑙
𝜑𝑙 =
1+√
2
4



Ακτίνα (r) εγγεγραμμένης σφαίρας (απόσταση εδρών από το κέντρο)
κέντρο).

𝑟=

𝜑
2 3−𝜑

𝑙=

1
10
10(25 = 11 5)𝑙 ≈ 1,114𝑙
20



Απόσταση ακμών (ρ
ρ) από το κέντρο.

𝜌=

𝜑
1
𝑙 = 3 = √5 𝑙 ≈ 1,309𝑙
2
4

33. https://el.wikipedia.org/wiki/Δωδεκάεδρο
Δωδεκάεδρο
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Συνολική επιφάνεια (S) .

𝑠 = 3 25 + 10√5𝑙 ≈ 20,646𝑙


Όγκος (V).

1
𝑉 = (15 + 7√5)𝑙 ≈ 7,663𝑙
4

3.6.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

𝟑𝟒

Το επόμενο στάδιο, μετά την επιλογή του σχήματος της καμπίνας, είναι η
επιλογή των μεγαφώνων που θα τοποθετηθούν στα κέντρα των εδρών του
εγγεγραμμένου δωδεκαέδρου, που βρίσκονται πάνω στην καμπίνα του ηχείου. Θα
πρέπει να έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές. Επίσης, τα
μεγάφωνα της κατασκευής θα πρέπει να είναι διαδεδομένα στην αγορά και σε
προσιτή τιμή, να έχουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων και οι διαστάσεις τους να είναι
συμβατές με το επιθυμητό μέγεθος της καμπίνας του ηχείου.
Για να γίνει σωστή επιλογή των μεγαφώνων που θα τοποθετηθούν στην
καμπίνα, πρέπει αρχικά να υπολογιστεί ο λόγος 𝑓 ⁄𝑄 . Η τιμή του θα πρέπει να
είναι μικρότερη του 50, για να μπορεί να γίνει η κατασκευή κλειστής καμπίνας.
Εκτός αυτού, θα πρέπει και ο συντελεστής ποιότητας 𝑄

να είναι πάνω από 0,5.

Το κρισιμότερο μέγεθος για το σχεδιασμό είναι ο συνολικός συντελεστής
ποιότητας, του συνδυασμού μεγαφώνου-καμπίνας 𝑄

. Στο παρακάτω σχήμα

φαίνεται πόσο έντονη επίδραση έχει στην απόκριση συχνοτήτων ενός μεγαφώνου
σε κλειστή καμπίνα.

34. Λουτρίδης Σπυρίδων Ι, Ακουστική Αρχές & Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
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3.6.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Για την επιλογή μεγαφώνων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, μέσω των
οποίων εξακριβώθηκε στην πράξη πώς συμπεριφέρεται το κάθε μεγάφωνο. Έγινε
χρήση των παρακάτω μοντέλων μεγαφώνων: Visaton FR10, Blaupunkt, SEAS41,
Fostex 10FO, Fostex 10FO5t, Jamo, Visaton 10, ITT, Woofer και Visaton FRS8. S
Στη διεξαγωγή μετρήσεων, έγινε χρήση του ενισχυτή IP450 της εταιρίας
LABGRUPPEN.

Σχήμα : Φωτογραφία του ενισχυτή IP450 της εταιρείας LAB.GRUPPEN που χρησιμοποιήθηκε στις
ηχητικές μετρήσεις

Χρησιμοποιήθηκαν

δύο

καταγραφικά

ηλεκτρονικά

προγράμματα,

το

SmaartV7 και το REW.

Σχήμα : Διάγραμμα διασύνδεσης (interconnect diagram) με χρήση του Room EQ Wizard (REW)
29/6/17 https://www.roomeqwizard.com/
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Η καταγραφή έγινε από το μικρόφωνο Behringer ECM8000.

Σχήμα

:

Φωτογραφία

του

μικροφώνου

μετρήσεων

Behringer

ECM8000

που

χρησιμοποιήθηκε στις ηχητικές μετρήσεις

Το

μικρόφωνο

μετρήσεων

δεν

παρουσίαζε

κατευθυντικότητα

στις

συχνότητες εκπομπής των μεγαφώνων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή.
Το σήμα μεταφερόταν από το μικρόφωνο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο
οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μεγάφωνο που γινόταν η μέτρηση κάθε φορά.
Έγινε επιλογή δύο διαφορετικών προγραμμάτων για την καταγραφή των
αποτελεσμάτων, με στόχο την διεξαγωγή μετρήσεων με δύο διαφορετικούς
τρόπους. Ο ένας με τον τρόπο σάρωσης (Sweep Measurement) και ο άλλος με τη
χρήση Ροζ θορύβου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο αντιπροσωπευτικό.
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Σχήμα : Πολικό διάγραμμα και απόκριση συχνοτήτων μετρητικού πανκατευθυντικού
μικροφώνου Behringer ECM8000
29/6/17 http://www.music-group.com/brand/behringer/home

Σχήμα: Διαγραμματική καμπύλη απόκρισης συχνοτήτων του καταγραφικού μικροφώνου
Behringer ECM8000 που χρησιμοποιήθηκε στις ηχητικές μετρήσεις
29/6/17 http://www.music-group.com/brand/behringer/home
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Για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του μεγαφώνου, σε όσο το δυνατό πιο
πραγματικές συνθήκες, διεξήχθηκαν μετρήσεις όχι μόνο με διαφορετικούς τρόπους
αναπαραγωγής των συχνοτήτων, μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων, αλλά
και

με

διαφορετικές

συνθήκες

περιβάλλοντος.

Αρχικά,

οι

μετρήσεις

πραγματοποιήθηκαν σε ελεύθερο πεδίο και στη συνέχεια έγιναν οι ίδιες μετρήσεις
για το κάθε μεγάφωνο ξεχωριστά, τοποθετώντας το σε δύο διαφορετικών μεγεθών
καμπίνες ακουστικής ανάρτησης. Τα μεγάφωνα, αναλόγως κάθε φορά τον όγκο
τους, τοποθετούνταν στη «μικρή» ή στη «μεγάλη» καμπίνα. Η «μικρή» είχε
διαστάσεις 14cm x 14cm x 10.2cm και η «μεγάλη» 18cm x 18cm x 15.5cm. Οι
μετρήσεις έλαβαν μέρος στο ημιανηχοϊκό studio ηχογραφήσεων που διαθέτει το
τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκαν για δύο διαφορετικές σταθερές αποστάσεις,
ανάμεσα στο καταγραφικό μικρόφωνο και το μεγάφωνο. Η μία στην απόσταση του
ενός μέτρου και η άλλη περίπου

5 – 6 cm. Το φωτογραφικό υλικό από τις

μετρήσεις βρίσκεται σε παραπομπή στο τέλος της εργασίας.
Έχοντας πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετρήσεις, επιλέχθηκε το
μεγάφωνο τύπου FR10-8Ohm της εταιρίας γερμανικής VISATON. Παρουσίαζε πιο
γραμμική παραγωγή συχνοτήτων στο επιθυμητό συχνοτικό φάσμα, σε σχέση με τα
υπόλοιπα μεγάφωνα.

Σχήμα : To μεγάφωνο της κατασκευής VISATON FR10-8 και οι διαστάσεις του
29/6/17 http://www.visaton.de/en/index.html
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Technical Data) του μεγαφώνου είναι :


Ισχύς (Rated – Maximum Power) : 𝑃 = 30 − 50𝑊𝑎𝑡𝑡



Ευαισθησία ( Sensitivity) : 𝑆 = 86 𝑑𝐵



Χρήσιμη συχνοτική περιοχή ( Frequency response) : 𝑓 = 80 − 20000 𝐻𝑧



Συχνότητα συντονισμού μεγαφώνου σε ελεύθερο χώρο.
(Response Frequency): 𝑓 = 90 𝐻𝑧



Ηλεκτρική σύνθετη αντίσταση: 𝑅 = 8 𝑂ℎ𝑚.



Συντελεστές ποιότητας (Q factors) :
Συνολικός συντελεστής ποιότητας (Total Q factor) 𝑄 = 0.67
Ηλεκτρικός συντελεστής ποιότητας (Electrical Q factor) 𝑄

= 0.96

Μηχανικός συντελεστής ποιότητας (Mechanical Q factor) 𝑄

= 2.29



Όγκος αέρα καμπίνας (Equivalent volume) : 𝑉



Εμβαδόν επιφάνειας κώνου (Effective piston area) : 𝑆 = 50𝑐𝑚



Μέγιστη μετατόπιση μεγαφώνου (Excursion Limit) : 𝑋

= 2.3 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

= ±4𝑚𝑚

Σχήμα: Διαγραμματική απεικόνιση της απόκρισης συχνοτήτων και της σύνθετης αντίστασης του μεγαφώνου
VISATON FR10-8
29/6/17 http://www.visaton.de/en/index.html
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Σχήμα: Πολικό διάγραμμα κατευθυντικότητας σε σχέση με τη συχνότητα του μεγαφώνου VISATON FR10-8
29/6/17 http://www.visaton.de/en/index.html

3.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΗΣ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ

Για την υλοποίηση της κατασκευής θα πρέπει να γίνουν οι εξής υπολογισμοί:


Υπολογισμός των διαστάσεων των εγγεγραμμένων πολυγώνων, στις πλευρές της
καμπίνας.



Υπολογισμός του όγκου σε λίτρα, που απαιτείται για το ένα μεγάφωνο και στη
συνέχεια για τα δώδεκα.



Τελικός σχεδιασμός της καμπίνας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει.
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3.7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Πάνω στη δωδεκάεδρη καμπίνα θα είναι τοποθετημένα συμμετρικά 12
μεγάφωνα 4’’ ιντσών. Εξαιτίας του πολυγωνικού σχήματος της καμπίνας, ο όγκος
που θα χρειαστεί για τα δώδεκα μεγάφωνα, δεν είναι ανάλογος με τον αριθμό των
μεγαφώνων που θα χρησιμοποιήσουμε. Αρχικά, θα χρειαστεί να υπολογιστεί για το
ένα μεγάφωνο από τον τύπο (V) και στη συνέχεια για τα δώδεκα μεγάφωνα.
Σε πρώτη φάση, έγινε δοκιμαστικά υπολογισμός του όγκου της καμπίνας με ένα
τυχαίο μεγάφωνο, παρόμοιου με της κατασκευής. Το μεγάφωνο ήταν full range, 5
ιντσών και φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία :

Σχήμα : Το μοντέλο του υποθετικού μεγαφώνου για τον υπολογισμό των διαστάσεων της καμπίνας
23/11/16 http://www.tb-speaker.com/

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι :
𝑓 = 60𝐻𝑧,

𝑆 = 0.0094𝑚 ,
𝑉 = 11.69𝑙𝑡,

𝑋

= 3𝑚𝑚 (𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏ό𝜋𝜄𝜎𝜂 𝜇𝜀𝛾𝛼𝜑ώ𝜈𝜊𝜐),

𝑄 = 0.44

Για τον υπολογισμό της πλευράς (α) του κάθε πενταγώνου που απαρτίζουν το
δωδεκάεδρο ισχύει 𝑎 =

(

)

−1
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Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα, για να έχουμε την πιο ομαλή καμπύλη 𝑄 , με
την πιο επίπεδη συχνότητα πρέπει 0,5 ≤ 𝑄 ≤ 1 .

Σχήμα : Επίδραση του συνολικού συντελεστή ποιότητας στην απόκριση χαμηλών συχνοτήτων, σε
μεγάφωνο μέσα σε κλειστή καμπίνα.
23/11/16 http://www.members.shaw.ca/loudspeakerbuilder.ca/thiele-small.html

Επιλέχθηκε Q = 0.707 . Κάνοντας τον υπολογισμό προκύπτει α ≈ 0.13. Έτσι, με
καμπύλη Q = 0.707 τα λίτρα της καμπίνας θα είναι 𝑉 =

= 89 𝑙𝑡

Επίσης, ο όγκος του αέρα που χρειάζεται το μεγάφωνο για τη μετατόπισή του
μέχρι ±3mm ισούται με 𝑉 = 𝑆 𝑋

= 0.02 𝑚 , οπότε ο όγκος που χρειάζεται

για τη μετατόπιση και των δώδεκα μεγαφώνων είναι 𝑉

.

= 12𝑉 = 0,24 𝑚 .

Η συχνότητα συντονισμού του συστήματος καμπίνας - μεγαφώνου, υπολογίζεται
από τη σχέση 𝑓 = √1 + 𝑎𝑓 → 𝑓 ≈ 63 𝐻𝑧 .
Επακολουθεί ο υπολογισμός της πλευράς (l) του πενταγώνου, που απαρτίζει
τις έδρες του δωδεκαέδρου. Έτσι, για τον όγκο :
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𝑉 =

1
4𝑉
15 + 7√5 𝑙 → 4𝑉 = 15 + 7√5 𝑙 → 𝑙 =
→ 𝑙 ≈ 11𝑐𝑚
4
15 + 7√5
Εν τέλει γίνεται και η προσομοίωση της κατασκευής, μέσω ενός προγράμματος

υπολογισμού και σχεδιασμού του κουτιού της καμπίνας, σύμφωνα με τα
υπολογισθέντα χαρακτηριστικά. Έτσι, προέκυψαν οι διαστάσεις που φαίνονται στη
συνέχεια.

Σχήμα : Χαρακτηριστικά του μεγαφώνου που χρησιμοποιήθηκαν για σχεδιασμό καμπίνας
9/12/16 http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/

Σχήμα : Προσομοίωση της του κουτιού
καμπίνας για ένα μεγάφωνο.
9/12/16
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/
SpeakerBoxEnclosure/

96

Για να υπολογιστεί το ακριβές μέγεθος της καμπίνας του μεγαφώνου, έγιναν
υπολογισμοί για τις διάφορες τιμές που θα μπορούσε να πάρει η πλευρά του
πενταγώνου,

μέσω

ενός

διαδικτυακού

προγράμματος

στην

ιστοσελίδα

http://www.aqua-calc.com/calculate/volume-dodecahedron.
Οι τιμές των αποτελεσμάτων φαίνονται στο παρακάτω πινακάκι. Έστω (l) η
πλευρά του πενταγώνου, τότε έχουμε :
Για 𝑙 = 9.5𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 6570 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 6,5 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 155 𝑐𝑚 → 𝑆 = 1863 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 1,8 𝑚3
Για 𝑙 = 10 𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 7663 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 7,6 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 172 𝑐𝑚 → 𝑆 = 2065 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 2,0 𝑚3
Για 𝑙 = 10,5 𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 8871 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 8,8 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 190 𝑐𝑚 → 𝑆 = 2276 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 2,2 𝑚3
Για 𝑙 = 11 𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 10200 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 10,2 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 208 𝑐𝑚 → 𝑆 = 2498 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 2,4 𝑚3
Για 𝑙 = 11,5 𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 11655 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 11,6 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 228 𝑐𝑚 → 𝑆 = 2730 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 2,7 𝑚3
Για 𝑙 = 12 𝑐𝑚 → 𝑉𝑏 = 13242 𝑐𝑚 ή 𝑉𝑏 = 13,2 𝑙𝑡
𝜅𝛼𝜄 𝐴 = 248 𝑐𝑚 → 𝑆 = 2973 𝑐𝑚 ή 𝑆 = 2,9 𝑚3
Όπου (Α) η επιφάνεια του ενός πενταγώνου και (S) η συνολική επιφάνεια.
Για τον υπολογισμό των παραπάνω τιμών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω
τύποι, οι οποίοι είναι αποκλειστικά για δωδεκάεδρη καμπίνα:

𝑉 =
𝐴=

1
4

1
15 + 7√5 𝑙3
4
25 + 10√5 l

𝑆 = 12𝐴 = 3

25 + 10√5 l

97

3.7.2.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Στο εσωτερικό της καμπίνας θα τοποθετηθεί πολυεστερική βάτα (Fill Dacron) και
ρικοφόν (Acoustic Foam) για την ηχοαπορρόφηση. Σκοπό έχουν να ελαττώσουν την
ένταση του ήχου που ανακλάται στο εσωτερικό της καμπίνας και την ποιοτικότερη
διάδοση του ήχου στο χώρο. Εκτός αυτών, θα αποτραπεί η ανεπιθύμητη δημιουργία
στάσιμων κυμάτων και θα ελαχιστοποιηθούν οι κορυφώσεις στον ήχο κατά τη
διάρκεια του συντονισμού μέσα στην καμπίνα. Το απορροφητικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε, επιλέχθηκε έτσι ώστε να έχει μεγάλο συντελεστή απόσβεσης και
να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής επιφάνειας της
καμπίνας και να παρατηρούνται όλο και μικρότερες παλμικές κινήσεις στα τοιχώματα
της καμπίνας. Εκτός των παραπάνω, η χρήση απορροφητικού υλικού στο εσωτερικό
της καμπίνας προσδίδει στον ήχο εκπομπής την αίσθηση του χώρου. Αυτό συμβαίνει
λόγω της αύξησης των αποστάσεων, που διανύουν τα ηχητικά κύματα στο εσωτερικό
της καμπίνας. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση υλικών στο εσωτερικό της καμπίνας
γίνεται για τους εξής λόγους * :


Βελτίωση της ενδοτικότητας “Compliance Increase” ( συνήθης αύξηση κατά
15%-25%).



Αύξηση της αποδοτικότητας “Efficiency Increase” ( μέχρι και 15%).



Αλλαγή της μάζας “Mass Changes” (προκαλεί αλλαγή στην εσωτερική συνολική
κινούμενη μάζα).



Απώλειες τριβής “Damping losses” (προκαλεί αλλαγή της πυκνότητας στο
εσωτερικό

της καμπίνας,

με

αποτέλεσμα

να

παρατηρούνται

λιγότερες

εσωτερικές τριβές, άρα λιγότερη μετατροπή ενέργειας σε θερμότητα).

* Dickason Vance, The Loudspeaker Design Cookbook, Peterborough, New Hampshire, USA: Audio
Amateur Press, 1997
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3.7.3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Η συνδεσμολογία των μεγαφώνων θα είναι σύνθετη, ώστε να μην απαιτείται
μεγάλη συνολική ισχύς για τη λειτουργία του ηχείου. Γι’ αυτό το λόγο, τα δώδεκα
μεγάφωνα τα χωρίσαμε σε τέσσερεις τριάδες, τα οποία είναι ανά τρία σε σειρά
συνδεδεμένα και οι τέσσερις τριάδες μεταξύ τους παράλληλα. Έτσι, η συνολική
αντίσταση του ηχείου προκύπτει ως εξής:
Έστω (𝑅 ) η ωμική αντίσταση του (n) μεγαφώνου.
Για 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 σύνδεση κατά σειρά και ομοίως για 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , για 𝑅 , 𝑅 𝑅 και για
𝑅 , 𝑅 ,𝑅

. Στη συνέχεια, συνδέουμε τα 𝑅

, , , , ,

( 𝛴𝑅 ) και 𝑅

, , ,

,

,

( 𝛴𝑅 )

παράλληλα. Τέλος, η συνολική αντίσταση ( 𝛴𝑅 ) προκύπτει από την παράλληλη
σύνδεση των 𝛴𝑅 και 𝛴𝑅 .

Σχηματικά έχει ως εξής:
𝑅 + 𝑅 + 𝑅 = 8𝛺 + 8𝛺 + 8𝛺 = 24𝛺

𝛴𝑅 = 12𝛺

𝑅 + 𝑅 + 𝑅 = 8𝛺 + 8𝛺 + 8𝛺 = 24𝛺
𝑅 + 𝑅 + 𝑅 = 8𝛺 + 8𝛺 + 8𝛺 = 24𝛺
𝑅 +𝑅

+𝑅

𝛴𝑅 = 6𝛺
𝛴𝑅 = 12𝛺

= 8𝛺 + 8𝛺 + 8𝛺 = 24𝛺

3.7.4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η μέθοδος των ηλεκτροακουστικών μετρήσεων έχει αλλάξει με την πάροδο του
χρόνου. Αρχικά, διεξάγονταν με αναλογικές διατάξεις όπου γινόταν η μέτρηση, η
καταγραφή, η στατιστική ανάλυση και η μετατροπή του αναλογικού σήματος σε
ψηφιακό. Στη συνέχεια, οι αναλογικές μετρήσεις αντικαταστάθηκαν με τις σύγχρονες
ηλεκτροακουστικές
επεξεργαστούν

από

μετρήσεις.
κάθε

Πλέον,

ηλεκτρονικό

τα

ψηφιακά

υπολογιστή,

σήματα
ο

οποίος

μπορούν
να

να

διαθέτει
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εξειδικευμένες υπολογιστικές διαδικασίες, σχετικά με την επεξεργασία και την
ανάλυση του σήματος. Τα συστήματα της εποχής μας διαθέτουν πολύ προηγμένες
μετρητικές διατάξεις για τις ψηφιακές μετρήσεις.
Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας στον ήχο, παρατηρείται τα τελευταία
είκοσι χρόνια. Ψηφιακές καταγραφικές μονάδες, μονάδες ψηφιακών εφέ, ψηφιακοί
δίσκοι (CD), μίκτες, συστήματα συμπίεσης δεδομένων κλπ., άρχισαν το καθένα από
αυτά να παρουσιάζουν αλλαγές για να καλύψουν τις ανάγκες τις κοινωνίας. Παρ’ όλα
αυτά, τα σύγχρονα ηχητικά συστήματα διατηρούν το αναλογικό πεδίο, όσο και το
ψηφιακό. Εκτός αυτών, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των ηχητικών συστημάτων
με εξωτερικές μονάδες, για να παρέχεται πλήρης έλεγχος της διαδικασίας της
μετρήσεως. Σε μετέπειτα στάδιο, διάφορες εταιρίες ( Bruel & Kjaer, Audio Precision,
Tektronix κλπ.) άρχισαν να εισάγουν και άλλες δυνατότητες, όπως η μέτρηση των
λαθών στη σειρά των bits μιας ψηφιακής λέξης,

σε ψηφιακής επεξεργασίας

συσκευές, με δυνατότητα ανάγνωσης και του αναλογικού σήματος, αλλά και η
δυνατότητα ταυτόχρονης

μέτρησης

συσκευών με

αναλογικές

και

ψηφιακές

εισόδους/εξόδους.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο DIN 45573, Μέρος 1ο (Μάιος
1976), οι μετρήσεις των μεγαφώνων σε ελεύθερο πεδίο πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
 Γενικές συνθήκες – θερμοκρασία 15-35 ℃, σχετική υγρασία 45-47%, ατμοσφαιρική
πίεση 860-1060 mbar.
 Χρήση είτε ημιτονικού σήματος με ελάχιστη παραμόρφωση (το πολύ μέχρι 1%),
είτε θόρυβο πλάτους 1/3 οκτάβας.
 Ύπαρξη ανεξαρτησίας της τάσης εξόδου του ενισχυτή ισχύος, από την σύνθετη
αντίσταση του μεγαφώνου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η αντίσταση εξόδου του
ενισχυτή που τροφοδοτεί το μεγάφωνο, είναι μικρότερη από το 1/10 της
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ονομαστικής σύνθετης αντίστασης του μεγαφώνου, στις περιοχές συχνοτήτων
πάνω στις οποίες θα γίνουν οι μετρήσεις.
 Το ακουστικό περιβάλλον να είναι ελεύθερο πεδίο. Η στάθμη του ήχου που φτάνει
στο μικρόφωνο πρέπει να ακολουθεί το νόμο του αντιστρόφου της απόστασης, με
την σχέση 1/r να

ισούται τουλάχιστον με 10 dB, όπου (r) η απόσταση που

διανύουν τα ηχητικά κύματα από την πηγή μέχρι να φτάσουν στο μικρόφωνο.
 Ο τρόπος τοποθέτησης των μεγαφώνων στον ελεύθερο χώρο πρέπει να είναι
σύμφωνα με το πλάνο που ορίζει το DIN 45575, με τα ηχεία ελεύθερα
τοποθετημένα στο χώρο.
 Πρέπει να ορίζεται πάντα ο άξονας αναφοράς και να διαφοροποιείται η απόσταση
της μέτρησης, ανάλογα με το αν τα μεγάφωνα είναι με καμπίνα ή χωρίς.
 Η απόκριση του μεγαφώνου να είναι όσο το δυνατόν πιο γραμμική και η ηχητική
στάθμη του πεδίου να διατηρείται σταθερή, ανεξάρτητα από τη συχνότητα
εκπομπής.
Τέλος, για την ακριβή περιγραφή της κατανομής της ηχητικής έντασης που
παράγει το κάθε μεγάφωνο, έγινε καταγραφή του πολικού διαγράμματος. Tα πολικά
διαγράµµατα μπορούν και αποδίδουν τη διάταξη της έντασης των ηχητικών κυμάτων,
που παράγει ένα μεγάφωνο μέσα στο χώρο.
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3.7.5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
Πριν την έναρξη των μετρήσεων έγινε βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) του
μικροφώνου, ώστε οι μετρήσεις που θα γίνουν να είναι συμβατές. Πραγματοποιήθηκε
από πιστοποιημένο βαθμονομητή (class 1), για τον έλεγχο της στάθμης από το
καταγραφικό μικρόφωνο.
Διεξήχθη με δύο τρόπους. Αρχικά, με εξωτερικό φορητό βαθμονομητή και στη
συνέχεια με τη βοήθεια ηλεκτρονικού προγράμματος. Ο εξωτερικός βαθμονομητής
είναι ένα μικρό αυτόνομο όργανο, το οποίο εφάπτεται στην άκρη του
μικροφώνου(πυκνωτική κάψα) και παράγει τον συγκεκριμένο τόνο του 1ΚHz και
στάθμης 114dB. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την βαθμονόμηση ήταν το
ίδιο με το καταγραφικό πρόγραμμα των ηχητικών μετρήσειων των μεγαφώνων. Η
διαδικασία έχει ως εξής. Το σήμα στέλνεται από τον υπολογιστή, το πρόγραμμα
καταγράφει το σήμα που δέχεται το μικρόφωνο και ταυτόχρονα εξισορροπεί την
ένδειξη του μικροφώνου με τον θόρυβο εκπομπής του προγράμματος.

3.8.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα στάδια της κατασκευής της πηγής, με τη
χρήση φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία της κατασκευής, αλλά και
καταγραφικών αποτελεσμάτων από τις ηχητικές μετρήσεις.

3.8.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Μετρήσεις μεγαφώνων σε ελεύθερο πεδίο, σε απόσταση 5-6cm μεταξύ
μεγαφώνου και μικροφώνου.

102

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Visaton FRS10

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Visaton FRS8
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Fostex 10F05C

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου WESTRA
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου JAMO 4”

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου FOSTEX 10F05C
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Fostex 10F07C

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου SEAS “
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου ΙΤΤ LPBH 130/19/135

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Woofer 5” LW 5003
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Διαγραμματική απεικόνιση της απόκρισης συχνοτήτων των μεγαφώνων σε
ελεύθερο πεδίο, με απόσταση 5-6cm ανάμεσα στο μεγάφωνο και το μικρόφωνο. Σε
κάθε διάγραμμα αναγράφεται το μεγάφωνο στο οποίο αναφέρεται.

Εικόνα : Απόδοση μεγαφώνου Fostex 10F07C

Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων μεγαφώνου Westra
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Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων Fostex 10F05C

Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων μεγαφώνου SEAS 4”.

Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων μεγαφώνου ITT LPBH 130/19
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Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων μεγαφώνου JAMO

Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων μεγαφώνου Visaton FRS8

Εικόνα : Απόκριση συχνοτήτων Blaupunkt
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Εικόνα : Απόδοση μεγαφώνου Visaton FR10

Εικόνα : Απόδοση μεγαφώνου Woofer 5 LW 5003

Οι παραπάνω φωτογραφίες αφορούν τις μετρήσεις σε ελεύθερο πεδίο (free
field). Παρακάτω, φαίνονται οι μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση κλειστής καμπίνας.
Αναλόγως το μέγεθος του κάθε μεγαφώνου, έγινε χρήση και της κατάλληλης
καμπίνας ανάρτησης, της μικρής (≈2 lt) και της μεγάλης καμπίνας (≈ 4 lt).
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου VISATON FR10 σε 4Lt.

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου FOSTEX 10FO7C σε 2Lt.

Εικόνα : Μοντέλο FOSTEX 10F05C σε 2Lt.
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου VISATON FR10

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου VISATON FRS8

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου WESTRA 4” σε 4Lt.
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου JAMO 4” σε 4Lt.

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου FOSTEX10F05C σε 4Lt.

Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου Jamo “ σε 2Lt.
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Εικόνα : Μοντέλο μεγαφώνου

Fostex 10F05C σε 4Lt.

Τα διαγράμματα από τις καταγραφές απόκρισης συχνοτήτων των μεγαφώνων
φαίνονται παρακάτω. Στις εικόνες αναγράφεται κάθε φορά το όνομα του μεγαφώνου,
η απόσταση του μεγαφώνου από το μετρητικό μικρόφωνο και ο όγκος της καμπίνας
που χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά.

115

.
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3.8.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αρχικά, κόπηκαν δώδεκα τετράγωνα πάνελ ξύλου πάχους 15mm.(τύπου MDFMedium Density Fibreboard ), σε κάθε ένα από τα οποία ήταν κολλημένο ένα
τυπωμένο σε χαρτί εγγεγραμμένο πεντάγωνο, το οποίο θα αποτελούσε την πλευρά
του ηχείου.

Στο

εσωτερικό του τετραγώνου πραγματοποιήθηκε (με ειδικό

ποτηροτρύπανο) διάνοιξη οπής 100mm. σύμφωνα με τη διάμετρο του μεγαφώνου
που θα τοποθετούνταν.

Σχήμα : Φωτογραφία με το τετράγωνο ξύλο πάνω στο οποίο ήταν κολλημένη η πλευρά του
πενταγώνου.

Ακολούθησε η ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα έντεκα τετράγωνα ξύλα

Σχήμα : Φωτογραφία με τα δώδεκα ξύλινα τετράγωνα πριν το περιμετρικό τους κόψιμο

Στη συνέχεια, κόπηκαν τα ξύλα σύμφωνα με τα πεντάγωνα που ήταν
κολλημένα πάνω τους. Η εξωτερική πλευρά του πενταγώνου κόπηκε στα 12 cm και η
εσωτερική στα 11.5cm (με φαλτσοκοπή με δισκοπρίoνο τύπου radial).
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Σχήμα : Φωτογραφία του πενταγώνου με ακμές 11,5 cm και 12 cm.

Έπειτα, ακολούθησε η δημιουργία μίας μικρής εγκοπής σε κάθε πλευρά των
πενταγώνων(με την χρήση ειδικού δισκοπρίονου-φρεζοκαβιλιέρα), μέσω της οποίας
θα γινόταν η ένωσή τους στη συνέχεια.

Σχήμα : Φωτογραφία με τα δώδεκα πεντάγωνα κομμένα κατάλληλα και έτοιμα για να κολληθούν.

Οι πλευρές των πενταγώνων ενώθηκαν μεταξύ τους με τη χρήση επίπεδων
καβιλίων ένωσης, τύπου “Lamello”. Η ένωση ολοκληρώθηκε με τη χρήση βινυλικής
125

κόλλας συγκόλλησης (ξυλόκολλα κρισταλλιζέ ταχείας πήξης), στην οποία είχε
προστεθεί σκόνη τύπου MDF (υλικό από την κοπή των ξύλων), για να κολλήσει και
ενοποιηθεί καλύτερα με το ξύλο. Αρχικά, ενώθηκαν τα έξι πρώτα πεντάγωνα μεταξύ
τους, δημιουργώντας τη μισή πλευρά της πηγής.

Σχήμα : Φωτογραφία με την ένωση των πενταγωνικών πλευρών της πηγής

Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλήφθηκε και για τα υπόλοιπα έξι πεντάγωνα,
δημιουργώντας έτσι τα δύο μέρη της καμπίνας του ηχείου.

Σχήμα : Φωτογραφία με την εσωτερική πλευρά των δύο μερών της καμπίνας του ηχείου
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Σχήμα : Φωτογραφία με την εξωτερική πλευρά των δύο μερών της καμπίνας του ηχείου

Για να γίνει πιο ανθεκτική η ένωση των μερών της καμπίνας, χρησιμοποιήθηκε
στο εσωτερικό της καμπίνας μετά την ένωση των πενταγώνων, αρχικά θερμόκολλα
“Pattex Hotmelt” (stick σιλικόνης), και κατόπιν μίγμα σκόνης MDF με κόλλα ξύλου
“Tempo Express’’ της εταιρίας Mercola.

Σχήμα : Φωτογραφία με τα δύο μέρη της καμπίνας μετά την τοποθέτηση του στόκου πλήρωσης των
διακένων και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την ένωση των ξύλων
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Επόμενο στάδιο ήταν η ένωση των δύο μερών της καμπίνας μεταξύ τους.

Σχήμα : Φωτογραφία με την ολοκλήρωση της ένωσης των δύο μερών της καμπίνας

Έπειτα, με τη βοήθεια σφικτήρων διατηρήθηκε το κέλυφος της καμπίνας σε μια
πιο σταθερή θέση, ώστε να τοποθετηθεί άλλη μία στρώση μίγματος ξυλόκολλας και
σκόνης MDF ανάμεσα στις εξωτερικές ακμές του κάθε πενταγώνου. Έτσι, προέκυψε
ένα πιο ομοιόμορφο και συμπαγές αποτέλεσμα.

Σχήμα : Φωτογραφία με τους μηχανικούς σφικτήρες που χρησιμοποιήθηκαν για να διατηρηθεί το
κέλυφος της καμπίνας στην οριστική θέση.
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Ακολούθησε η επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας της καμπίνας με
ξυλόστοκο νερού (waterbased wood putty), ξυλόστοκο πεύκου (pine wood filler) και
ξυλόστοκο οξυάς (beech wood filler), και τέλος έγινε η βαφή με λευκό υπόστρωμα
χρώματος (αστάρι) όπως φαίνεται στις τρεις παρακάτω φωτογραφίες.
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Επόμενο στάδιο ήταν το βάψιμο με πιστόλι αέρα με διαδοχικές στρώσεις
μαύρου γυαλιστερού χρώματος και η τοποθέτηση εξωτερικής λαβής μεταφοράς.

Σχήμα : Φωτογραφία με την τελική διαμόρφωση την καμπίνας του ηχείου και των δώδεκα όμοιων
μεγαφώνων έτοιμων να συνδεθούν και να τοποθετηθούν μέσα στην καμπίνα.

Σχήμα : Τα δώδεκα όμοια μεγάφωνα 4” πλήρους φάσματος που τοποθετήθηκαν στην καμπίνα.
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγαφώνου αναγράφονται στο πίσω μέρος της
συσκευασίας του και είναι τα εξής :
Μοντέλο : VISATON FR10, Art. No. 2021
Είδος μεγαφώνου : Fullrange 4” loudspeaker
Συχνότητες εκπομπής : 80-20000 Hz
Ισχύς λειτουργίας : 20/30 Watt
Αντίσταση : 8Ω

Ακολούθησε η σύνδεση και η τοποθέτηση των δώδεκα όμοιων μεγαφώνων
στην καμπίνα.

Σχήμα : Τοποθέτηση των μεγαφώνων στην καμπίνα του ηχείου.
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Πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές για την επιλογή του προστατευτικού
καλύμματος που θα τοποθετούταν σε κάθε μεγάφωνο. Σκοπός της δοκιμής αυτής
ήταν η επιλογή του πιο κατάλληλου προστατευτικού καλύμματος, σύμφωνα με το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σχήμα : Πρώτο δοκιμαστικό προστατευτικό κάλυμμα μεγαφώνου

Σχήμα : Δεύτερο δοκιμαστικό προστατευτικό κάλυμμα μεγαφώνου
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Έπειτα, με την βοήθεια ενός τρυπανιού (φρέζας), δημιουργήθηκαν δύο οπές.
Μία οπή για την τοποθέτηση του βύσματος τύπου speakon για την διασύνδεση της
πηγής με τον ενισχυτή ισχύος, και μια για την προσαρμογή της πηγής στην βάση
στήριξης.

Σχήμα : Δημιουργία οπών για την τοποθέτηση του βύσματος σύνδεσης και στήριξης στην καμπίνα.

Σχήμα: Τοποθέτηση του βύσματος
σύνδεσης (speakon) με ενισχυτή.
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Ακολούθησε η τοποθέτηση των μεγαφώνων στις οπές της καμπίνας του ηχείου
και η καλωδίωσή τους με δύο αγωγούς (διατομής 2x1,5mm²) για το κάθε μεγάφωνο.

Σχήμα : Τοποθέτηση - σύνδεση μεγαφώνων και γέμισμα της καμπίνας με ηχοαπορροφητικό υλικό

Τα μεγάφωνα σταθεροποιήθηκαν πάνω στην καμπίνα με κατάλληλες βίδες,
όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Σχήμα : Σταθεροποίηση
κατάλληλες βίδες

μεγαφώνων

με

134

Για την στήριξη της πηγής χρησιμοποιήθηκε μία τρίποδη βάση, κατάλληλη για
την ασφαλή στήριξη της πηγής. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα τοποθέτησης της
πηγής σε βάση ηχείου, βάση μικροφώνου, φωτογραφικού τρίποδα, και ανάρτησης με
μεταλλικό κρίκο από την οροφή.

Σχήμα : Η τρίποδη βάση στήριξης της πηγής

Η διαμόρφωση του ηχείου ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση διάτρητων
μεταλλικών ηχοπερατών προστατευτικών καλυμμάτων, της εταιρίας VISATON, στο
κάθε μεγάφωνο. Τα καλύμματα (Grille NG 5”) ήταν ειδικά σχεδιασμένα για
μεγάφωνα τύπου W 130 S με κωδικό της VISATON Art.-NO.:1145.
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Σχήμα : Τα προστατευτικά καλύμματα της εταιρίας VISATON

Σχήμα : Η Δωδεκάεδρη πηγή ολοκληρωμένη και στερεωμένη στη βάση στήριξή της με τρίποδα.
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Φωτογραφίες από τις τέσσερεις διαφορετικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν
για την στήριξη του ηχείου.
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3.8.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχοντας ολοκληρώσει το κατασκευαστικό μέρος του ηχείου, ακολούθησαν οι
τελικές μετρήσεις. Μέσω των τελικών μετρήσεων προέκυψαν τα συμπεράσματα
για την λειτουργικότητα και τις δυνατότητες της πηγής. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν
με δύο τρόπους, όμοιους με εκείνους που πραγματοποιήθηκαν για την επιλογή του
μεγαφώνου της κατασκευής. Συγκεκριμένα, ο ένας με τον διαδικασία σάρωσης
ημιτονικού σήματος (Sweep Measurement) και ο άλλος με τη χρήση Ροζ θορύβου
(Pink noise RTA Measurement).
Αρχικά, έγιναν με τον τρόπο Sweep Measurement έχοντας τοποθετήσει την
πηγή από το μικρόφωνο μετρήσεων σε απόσταση 1m. Στη συνέχεια, οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν και στην απόσταση των 15cm. (near field). Παρατίθενται οι
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε απόσταση 1 m, σε διαφορετικές γωνίες
γύρω από την πηγή. Οι μετρήσεις έγιναν σε διαφορετικές γωνίες, για να
αποδειχθεί ότι το ηχείο παράγει ήχο ίδιας ηχητικής στάθμης και απόκρισης
συχνοτήτων προς όλες τις κατευθύνσεις (omnidirectional loudspeaker). Πάνω στο
διάγραμμα αναγράφεται η απόσταση και οι μοίρες της γωνίας του ηχείου από το
καταγραφικό μικρόφωνο μετρήσεων.
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται όλες οι αποκρίσεις συχνότητας
(overlay) στις διάφορες γωνίες, σε απόσταση 1 m.

Ακολουθούν οι μετρήσεις απόκρισης συχνότητας σε απόσταση 15 cm,
στις αντίστοιχες γωνίες.
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Αντίστοιχα, παρακάτω απεικονίζονται όλες οι αποκρίσεις συχνότητας
(overlay) στις διάφορες γωνίες, στην απόσταση των 15 cm.
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Στη συνέχεια, ακολούθησε η μέτρηση για την απόκριση συχνοτήτων με τη
χρήση Ροζ θορύβου (Pink noise-RTA).
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Δοκιμαστικά, διεξήχθη μέτρηση για την απόκριση συχνοτήτων με παραγόμενη
ένταση των 100dB. Η απόκριση συχνοτήτων φαίνεται παρακάτω. Η μέγιστη στάθμη
φτάνει τα 115dB με ασφάλεια για την πηγή.

Από τις μετρήσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο σκοπός της πτυχιακής
εργασία έχει επιτευχθεί με επιτυχία. Η δωδεκάεδρη ηχητική πηγή που υλοποιήθηκε
παράγει το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων με την επιθυμητή στάθμη ηχητικής
έντασης. Θέτοντας το ηχείο σε λειτουργία και κάνοντας διάφορες δοκιμές, δεν
παρατηρήθηκαν ακουστικά προβλήματα.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η διαδικασία έχει ήδη αναλυθεί στο κεφάλαιο “Υπολογισμός διαστάσεων
καμπίνας”. Ομοίως θα επαναληφθεί και για το ηχείο της κατασκευής, έχοντας ως
δεδομένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγαφώνου της κατασκευής.
Αρχικά, έστω ο συντελεστής ποιότητας 𝑄
συντελεστών ποιότητας ισούται με 𝑎 = (
όγκος (𝑉 ) της καμπίνας 𝑉 =

=

,
,

= 0,8 . Ο λόγος (α) των

) − 1=(

.
,

) − 1 ≈ 0.3 και ο

≈ 8𝑙𝑡𝑟𝑠.

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η συχνότητα συντονισμού (𝑓𝐶 ) του συστήματος
καμπίνας-μεγαφώνου 𝑓 = √1 + 𝑎𝑓 = √1 + 0,3 90 ≈ 102 𝐻𝑧 , αλλά και η
συχνότητα αποκοπής 𝑓
όπου 𝑉 =
Για 𝑄

→𝑓 =

𝑓 →𝑓

= 𝑀𝑓

𝑓

= 90,7𝐻𝑧

= 0,8 → 𝛭 = 0.89∗

*σύμφωνα με τον πίνακα τιμών του συντελεστή (Μ) σελίδα 85

Για τον υπολογισμό του συνολικού εξωτερικού όγκου του ηχείου ισχύει:
𝑉 =

15 + 7√5 𝑙 → 𝑙 =

𝑙 ≈ 12𝑐𝑚

√

𝑉 = 8 𝑙𝑡𝑟𝑠
Για την απόκριση συχνοτήτων (SPL) κλειστού τύπου ηχείου για το ένα
μεγάφωνο, ισχύει:
(

𝑓

𝑓)

𝑆𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 20 log

(90 102)

= 20 log
𝑓
𝑓

−1

+

𝑓
𝑄 𝑓

90
[ 102

90
− 1] + (0.8𝑥102)
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Κάνοντας τις πράξεις προκύπτει 𝑆𝑃𝐿

ώ

= 86 𝑑𝐵. Συνεπώς για τα δώδεκα

μεγάφωνα (n=12), από τον τύπο υπολογισμού της απόκρισης συχνοτήτων για
περισσότερα από ένα μεγάφωνα * θα έχω :
𝑆𝑃𝐿

ή

→ 𝑆𝑃𝐿

= 112 + 10 log
ή

𝜂 → 𝑆𝑃𝐿

ή

= 112 + 10 log

12 →

= 110,85(𝑑𝐵/𝑊/𝑚)

Έτσι, το 1μεγάφωνο με 1 Watt έχει απόδοση 86dB, σε 1m
Άρα, τα 12 μεγάφωνα με 50 Watt έχουν απόδοση 110,85 dB, σε 1m.
Τέλος, ο όγκος του αέρα ( 𝑉 ) του μεγαφώνου για τη μέγιστη μετατόπιση

𝑋

= ±4𝑚𝑚 = ±0.4𝑐𝑚 , ισούται με 𝑉 = 𝑆 𝑋

= 50𝑐𝑚 𝑥0.4𝑐𝑚 = 20𝑐𝑚 .

Συνεπώς, για τη μετατόπιση των δώδεκα μεγαφώνων είναι:
𝑉

.

= 12𝑉 = 240 𝑐𝑚 = 0.24 𝑑𝑚

Συγκεντρωτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του δωδεκάεδρου ηχείου της
κατασκευής καταγράφονται παρακάτω.

* 83 σελίδα αναλυτική αναφορά για τον τύπο που χρησιμοποιείται
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πρότυπα αναφοράς: ISO 140-3/2006 και ISO 3382/2001
Ωμική αντίσταση: 6 Ohm
Μεγάφωνα: 12x4”
Ισχύς: 200WRMS
Συχνοτικό εύρος λειτουργίας: 80-16KHz (1/3 οκτάβας)
Βύσμα διασύνδεσης: Τύπου “Speakon”
Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος: SPL= 115dB(Lin)
Διαστάσεις: Διάμετρος D= 34cm
Βάρος: <8Kgr.
Μεταφορά: Χερούλι και θήκη μεταφοράς.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ολοκληρώνοντας την έρευνα και την υλοποίηση της ηχητικής πηγής,
διαπιστώθηκε ότι έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της παρούσας πτυχιακής
εργασίας.
Η ηχητική πηγή της κατασκευής έχει περιθώρια βελτίωσης. Αυτό αφορά την
παραγωγή ποιοτικότερου ήχου, με καλύτερη απόκριση συχνοτήτων και υψηλότερης
μέγιστης στάθμης ηχητικής έντασης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την χρήση
υψηλότερης ποιότητας (και κόστους) μεγαφώνων και με την χρήση νέας τεχνολογίας
συνθετικών

υλικών

ανθρακονημάτων

κατασκευής

κλπ).

Επίσης,

της
με

καμπίνας
τη

χρήση

με

ελάχιστο

βάρος

εξειδικευμένων

(όπως

διεργασιών

κατασκευής, η εξωτερική διαμόρφωση της καμπίνας θα μπορούσε να γίνει σφαιρική.
Όσον αφορά την ευκολία χρήσης και μεταφοράς, η πηγή θα μπορούσε να γίνει
αυτόνομη με την χρήση εσωτερικού ψηφιακού ενισχυτή ισχύος (μικρού βάρους) ή
ακόμη και αυτόνομης τροφοδοσίας της με εσωτερική μπαταρία. Βελτίωση θα
μπορούσε να αποτελέσει και η καλύτερη απαγωγή της θερμοκρασίας από το
εσωτερικό της καμπίνας, ώστε να μπορεί να είναι σε λειτουργία περισσότερο χρόνο,
χωρίς να αυξάνεται η θερμοκρασία και να υπάρχει πιθανότητα βλάβης. Τέλος, θα
μπορούσε να γίνει χρήση ασύρματου χειρισμού της πηγής (μέσω Bluetooth ή Wi-Fi)
και σύνδεσής της με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ασύρματα.
Η εργασία μέσω της υλοποίησης της πηγής φιλοδοξεί να δώσει έναυσμα
στους φοιτητές του τμήματος, να εμπλακούν στην πράξη με τις ηχητικές μετρήσεις σε
διάφορους χώρους μουσικής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αποκτήσουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξοικείωση με τον εξοπλισμό

και

τις διαδικασίες

ακουστικών μετρήσεων. Έτσι, θα κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του ήχου
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στους χώρους εκτέλεσης της μουσικής. Επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο
για την πιθανή επαγγελματική τους ενασχόληση με τον ευρύτερο κλάδο της
ακουστικής.
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